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РОЗДІЛІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей колективний договір (далі -  Договір) укладений на основі 
Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України 
“Про колективні договори і угоди”, “Про оплату праці”, “Про відпустки”, “Про 
охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про 
соціальний діалог в Україні”, Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, інших нормативно-правових актів, а також прийнятих сторонами 
зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових, соціально- 
економічних відносин, узгодження інтересів роботодавця та працівників 
комунального підприємства “Стоматологічна поліклініка № 1” Житомирської

• міської ради (далі -  Підприємство).

1.2. Договір укладено між адміністрацією Підприємства в особі 
директора Чепюка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту 
Підприємства з однієї сторони, та профспілковою організацією працівників 
Підприємства, інтереси якого представляє голова профспілкового комітету 
Скуратовська Віолетта Олександрівна відповідно до Закону України “Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

1.3. Договір поширюються на всіх посадових осіб та працівників 
Підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілкової 
організації, і є обов’язковим як для роботодавця, так і для працівників 
Підприємства.

Окремі положення договору поширюються на колишніх працівників 
Підприємства, ветеранів праці, пенсіонерів, які звільнилися з роботи, але не 
втратили зв’язок з трудовим колективом, беруть участь у громадському житті.

Зміни та доповнення до договору протягом його дії можуть вноситись 
сторонами за взаємною згодою, а також у разі зміни законодавства.

1.4. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, які його уклали, 
щодо створення умов підвищення ефективності роботи Підприємства, 
реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав 
та інтересів працівників.

1.5. Сторони визнають взаємні права і обов’язки сторін договору і 
зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: 
паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної 
відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведені 
переговорів щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, 
вирішення всіх питань, що є предметом цього Договору.

Сторони вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення 
трудових спорів в ході реалізації зобов’язань і положень Договору,
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віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення 
консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

1.6. При укладенні Договору сторони виходять з того, що умови цього 
договору не можуть погіршувати становище працівників у порівнянні з 
законодавством України, а встановлені законодавчими та іншими нормативно- 
правовими актами норми розглядаються, як мінімальні державні гарантії і не 
можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціальних і 
економічних пільг за наявності реальних можливостей виробничого, 
матеріального та фінансового забезпечення зобов’язань, що приймаються цим 
Договором.

1.7. Усі працюючі, а також щойно прийняті посадові особи та працівники 
Підприємства повинні бути ознайомлені безпосереднім керівником 
структурпного підрозділу, в якому буде працювати працівник, з цим 
Договором.

1.8. Договір діє з 01 листопада 2019 року по 31 грудня 2022 року. Після 
закінчення строку чинності Договір продовжує діяти до того часу поки 
сторони не укладуть новий.

1.9. Три примірники Договору разом з додатками подаються 
реєструючому органу для повідомної реєстрації.

1.10. Невід’ємними частинами договору є додатки до нього №№ 1-25.

РОЗДІЛ II. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

2.1. Роботодавець зобов’язаний:

2.1.1. Забезпечити формування стратегії і прогнозування економічного 
розвитку Підприємства.

Організувати роботу трудового колективу Підприємства для досягнення 
основної мети його діяльності в забезпеченні потреб населення шляхом 
надання спеціалізованої стоматологічної допомоги, включаючи широкий 
спектр профілактичних та лікувальних заходів зі стоматології.

2.1.2. Використовувати кошти, які отримані від господарської 
діяльності, субвенцій, державних програм та інших бюджетних надходжень 
для забезпечення лікувально - діагностичного процесу згідно діючого 
законодавства України.

Залучати завідуючих структурними підрозділами Підприємства до 
планування та погодження використання коштів.

2.1.3. Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами 
господарювання на основі договорів.

Здійснювати фінансові та юридичні відносини, нести відповідальність за 
порушення договірних забов’язань.

Своєчасно забезпечувати працівників Підприємства у відповідності з 
обсягами бюджетного фінансування, позабюджетних надходжень та за
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рахунок коштів від господарської діяльності матеріально-технічними 
ресурсами, необхідними для виконання ними своїх професійних обов’язків та 
створення належних умов праці.

2.1.4. Не вимагати від працівників Підприємства виконання робіт, не 
обумовлених трудовим договором та посадовою інструкцією. У разі змін в 
організації праці, попереджати працівника за два місяці.

У випадках тимчасової відсутності працівника у зв'язку з хворобою, 
відпусткою чи з інших поважних причин, його обов'язки можуть покладатися 
на іншого працівника, згідно чинного законодавства, а також за умови його 
реальної можливості виконувати їх, тобто з врахуванням належної 
професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов’язків.

2.1.5. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п’ять років) 
підвищення кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.1.6. Погоджувати з профспілковим комітетом графік проходження 
курсів підвищення кваліфікації працівниками.

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

2.2.1. Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в 
колективах структурних підрозділів Підприємства, підвищенню 
продуктивності праці, сприяти та допомогати у виконанні планових завдань.

2.2.2 Проводити роботу з працівниками Підприємства відносно 
раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і 
виробничих ресурсів, збереження майна Підприємства.

2.2.3. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо утримання в належному 
стані робочих місць, обладнання, приміщення, дотримуватись норм 
експлуатації обладнання та безпеки праці, дотримання санепідрежиму, 
пожежної безпеки, своєчасно проходити медичний огляд.

РОЗДІЛ III. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. Роботодавець зобов’язаний:

3.1.1. Здійсювати виплату заробітної плати працівникам Підприємства 
два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, 
і не пізніше 7 календарних днів після закінчення періоду, за який здійснюється 
виплата, а саме в такі терміни:

- заробітна плата за першу половину місяця -  до 22 числа місяця;
- кінцевий розрахунок за місяць -  до 7 числа наступного місяця.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, 
святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Заробітна плата за першу половину місяця виплачується у розмірі не 
менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки 
(посадового окладу) працівника.
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3.1.2. Виплачувати зарплату працівникам за весь час щорічної відпустки 
не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки. Згідно з пунктом 2 ст. 7 Конвенції 
Міжнародної організації,праці (МОП) про оплачувані відпустки від 24.06.1970 
№ 132, ратифікованої Законом України від 29.05.2001 р. № 2481-III, відпускні 
можна виплатити пізніше, ніж за три дні до початку відпустки, але за наявності 
угоди між працівником і роботодавцем. Такою угодою, зокрема, може бути 
заява працівника з проханням про виплату відпускних в інший, ніж 
передбачений законодавством, строк, погоджений з роботодавцем.

3.1.3. З питань оплати праці на Підприємстві діє Положення про оплату 
праці працівників Підприємства (додаток 1).

3.1.4. Виплату заробітної плати за виконану роботу працівникам 
Підприємства здійснювати за такими формами і системами оплати праці:

- відрядна (з метою зміцнення зацікавленості працівників у зростанні 
продуктивності праці). Відрядні розцінки встановлюються виходячи з 
посадового окладу (тарифної ставки) за відповідною посадою (професією) і 
кваліфікації.

- відрядно - преміальна,
- погодинна,
- погодинно - преміальна, тощо.
3.1.5. Здійснювати оплату праці на основі місячних посадових окладів 

для керівників, фахівців і технічних службовців, а також для окремих 
висококваліфікованих робітників.

3.1.6. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплату праці 
Підприємства з метою збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, 
доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат у разі 
зростання обсягів (робіт, послуг), продуктивності праці, зниження 
собівартості (робіт, послуг).

3.1.7. Під час надання основної щорічної відпустки медичним 
працівникам (наявність заяви обов’язково) виплачується допомога на 
оздоровлення у розмірі одного посадового окладу, згідно постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.05.201 Іроку №524 “Питання оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 
№ 335) на підставі Порядку виплати допомоги на оздоровлення медичним 
працівникам Підприємства (додаток 2).

Іншим працівникам, матеріальна допомога, у тому числі на 
оздоровлення, виплачується у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік 
(крім матеріальної допомоги на поховання) може бути виплачена у межах 
фонду заробітної плати згідно наказу Міністерства праці та соціальної
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політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 
№ 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів 
охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”.

В зв’язку зі смертю близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка, дружини) 
виплачується працівнику поліклініки матеріальна допомога у розмірі одного 
посадового окладу. Виплата проводиться в межах фонду заробітної плати.

Виплата матеріальної допомоги визначено в Положенні про надання 
матеріальної допомоги Підприємства (додаток 3).

ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ,
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

3.2. Роботодавець зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити працівникам Підприємства встановлення 
мінімального посадового окладу (тарифної ставки ) у розмірі, не меншому за 
прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня 
календарного року.

3.2.2. Розмір тарифної ставки працівників визначати згідно присвоєних 
розрядів та коефіцієнтів співвідношення до прожиткового мінімуму у 
відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 
“Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери”.

3.2.3. Своєчасно проводити індексацію заробітної плати у зв’язку з 
ростом індексу споживчих цін відповідно до Закону України “Про індексацію 
грошових доходів населення” та Порядку проведення індексації грошових 
доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17.07.2003 № 1078 (із змінами та доповненнями).

3.2.4. Враховуючи положення статті 5 Закону України “Про індексацію 
грошових доходів населення” щодо проведення індексації грошових доходів 
населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету 
Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на відповідний рік, при недостатності 
коштів фонду оплати праці для нарахування індексації заробітної плати у 
належному розмірі, приріст індексу споживчих цін для визначення суми 
індексації заробітної плати може бути зменшений, що визначається наказом 
керівника за погодженням з профспілковим комітетом.

3.2.5. Працівникам Підприємства, які перебувають на госпрозрахунку, 
підвищення заробітної* плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції 
провадиться у порядку, визначеному у колективному договорі, але не нижче
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норм, визначених Законом України “Про індексацію грошових доходів 
населення” та положень Порядку проведення індексації грошових доходів 
населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17.07.2003 № 1078 (із змінами та доповненнями).

3.2.6. Проводити коригування заробітної плати при обрахунку середньої 
заробітної плати.

3.2.7. Згідно з пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної 
плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 
№ 100 (зі змінами і доповненнями), у разі підвищення тарифних ставок і 
посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, 
передбаченими колективним договором, як у розрахунковому періоді, так і в 
періоді, впродовж якого за працівником зберігається середній заробіток, 
заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються для 
обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення 
коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових окладів.

3.2.8. В госпрозрахункових підрозділах Підприємства коригування 
заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

3.2.9. Враховуючи результати аналізу наявних фінансових можливостей 
та недостатності коштів для проведення коригування заробітної плати на 
коефіцієнт підвищення тарифних ставок (посадових окладів), видається наказ, 
погоджений з профспілковим комітетом або з іншим уповноваженим на 
представництво трудового колективу органом щодо застосування коефіцієнту 
коригування у менших розмірах або коригування лише тарифної частини 
заробітної плати.

3.2.10. Виплачувати в разі порушення строків виплати заробітної плати 
працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з 
інфляцією, яку розраховувати відповідно до індексу зростання цін на споживчі 
товари та послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2.11. Зберігати середній заробіток за основним місцем роботи за 
медичними працівниками, які направляються до закладів післядипломної 
освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки як за 
основним місцем роботи, так і за сумісництвом (ст.ст. 122, 207 Кодексу законів 
про працю України, постанова Кабінету Мінстрів України від 28.06.1997 
№ 695 “Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для 
підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших 
професій з відривом від виробництва” та від 11.05.2011 № 524 “Питання 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери”).



3.2.12. Забезпечити надання інших передбачених чинним 
законодавством гарантій і компенсацій у зв’язку з направленням працівників 
у службові відрядження.

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ І НАДБАВОК ДО 
ТАРИФНИХ СТАВОК ТА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

3.3. Роботодавець зобов’язаний:

Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових 
окладів працівників згідно з Порядком виплати надбавки за вислугу років 
лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою 
(додаток 4), Переліком робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких 
встановлюється доплата в розмірі 15% посадового окладу (тарифної ставки) 
робітникам, спеціалістам і службовцям поліклініки (на підставі атестації 
робочих місць за умовами праці) (додаток 5), Переліком посад, на яких 
встановлюються доплати за роботу з дезінфікуючими засобами (додаток 6), 
Переліком професій, посад працівників, яким можуть встановлюватися 
доплати за суміщення, сумісництво, розширення зони обслуговування, 
збільшення обсягу виконаних робіт, виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника (складність, напруженість та високу якість роботи) у 
розмірі 50 % посадового окладу (додаток 7), Переліку посад, на яких 
встановлюються надбавки індивідуального характеру (додаток 8).

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ

ЗА. Роботодавець зобов’язаний:

3.4.1. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за 
виробничі результати роботи, до святкових днів (ст. 73 Кодексу законів про 
працю України), професійних свят, ювілейних дат, виходу на пенсію, 
перевиконання фінансових планів, підсумками роботи за місяць, квартал, рік 
відповідно до Положення про преміювання працівників Підприємства 
(додаток 9).

ГАРАНТІЇ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

3.5. Роботодавець зобов’язаний:

3.5.1. Виплачувати зарплату в першочерговому порядку. Всі інші 
платежі здійснювати після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

3.5.2. Оплачувати роботу працівників-відрядників за розцінками, 
встановленими для роботи, яка ними виконується. Оплачувати міжрозрядну 
різницю працівникам, яким доручається виконання робіт, тарифікованих 
нижче, присвоєних їм розрядів.
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3.5.3. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та 
неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених 
законодавством:

- при погодинній оплаті праці- в подвійному розмірі годинної ставки;

- за відрядною системою - у розмірі 100 відсотків тарифної ставки 
працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за 
погодинною системою, за всі відпрацьовані надурочні години;

- робота у вихідні, святкові і неробочі дні оплачується в подвійному 
розмірі.

За бажанням працівника, який працював у святковий або неробочий 
день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

3.5.4. Здійснювати оплату праці у разі невиконання норм виробітку не з 
вини працівника за фактично виконану роботу, із дотриманням умов, 
визначених законодавством (ст. 111 Кодексу законів про працю України). При 
невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата проводиться відповідно 
до виконаної роботи.

3.5.5. Оплачувати час простою не з вини працівника у розмірі не нижче 
двох третин тарифної ставки, встановленого йому розряду, з моменту, коли 
працівник попередив свого керівника про початок простою (ст. 113 Кодексу 
законів про працю України). На час простою не з вини працівника 
оформлюється акт простою у довільній формі (фіксуються причини, які 
зумовили призупинення роботи) та наказ власника або уповноваженого ним 
органу, в якому доцільно зазначити можливості не знаходження на робочому 
місці і порядок повідомлення про закінчення періоду простою).

3.5.6. У день звільнення видати працівникові довідку про нараховані та 
утримані суми при звільненні, та виплатити всі належні йому від підприємства 
суми, в тому числі компенсації за невикористану щорічну основну та 
додаткову відпустки згідно чинного законодавства України (ст. 103 Кодексу 
законів про працю України).

3.5.7. Повідомляти працівників про нові або зміну діючих умов оплати 
праці в бік погіршення не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни 
(ст. 103 Кодексу законів про працю України).

3.5.8. Забезпечити збереження та передачу архівним органам документів 
з оплати праці, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, визначених 
законодавством (згідно з наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 
№ 578/5 “Про затвердження Переліку типових документів, що створюються 
під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування,
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інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання 
документів”).

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

3.6. Роботодавець зобов’язаний:

3.6.1. Переглядати чинні та запроваджувати за погодженням з 
представницьким органом трудового колективу нові норми праці (виробітку) 
за результатами проведення атестації і раціоналізації робочих місць, 
впровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, 
що забезпечують реальне зростання продуктивності праці, та в зв’язку з 
виробничою необхідністю (зростання мінімальних гарантій в оплаті праці, 
зміна показника виробничих планових завдань).

Повідомляти працівників про запровадження нових і зміну чинних норм 
праці не пізніше як за два місяці до такого запровадження чи зміни.

3.6.2. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних 
розрядів працівників згідно з єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником 
робіт і професій.

3.6.3. Щомісяця проводити аналіз виконання норм і нормативів з праці.

3.6.4. Розробити план заміни та перегляду норм праці, збільшення 
питомої ваги технічно-обґрунтованих норм виробітку та обслуговування.

РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

3.7. Роботодавець зобов’язаний:

3.7.1. Укладати трудові договори з працівниками у порядку, 
передбаченому законодавством України під розписку ознайомлювати 
працівників з наказом про їх прийняття на підприємство. Не включати до 
трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно 
з чинним законодавством. Застосовувати контрактну форму трудового 
договору лише у випадках, прямо передбачених законами України.

3.7.2. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку 
Підприємства (додаток 10).

3.7.3. Забезпечити затвердження посадових інструкцій та ознайомлення 
з ними працівників Підприємства.

3.7.4. Надавати працівникам Підприємства роботу відповідно до їх 
професії, займаної посади та кваліфікації. Не вимагати від працівників 
виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовою 
інструкцією.
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3.7.5.Власник або уповноважений ним орган має право без згоди 
працівника проводити переміщення його на тому ж Підприємстві на інше 
робоче місце, в інший структурний підрозділ, в межах спеціальності, 
кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором, в установленому 
законом порядку.

3.7.6. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни 
підпорядкованості чи власника Підприємства, його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення), крім визначених 
законодавством випадків (пункти 3, 4, 6, 7, 8, ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів 
про працю України), а також випадків скорочення чисельності або штату 
працівників, передбачених пунктом 1 частини 1 ст. 40 Кодексу законів про 
працю України.

3.7.7. Здійснювати звільнення з підстав, зазначених у пункті 1 частини 
1 ст. 40 Кодексу законів про працю України лише у випадках, якщо неможливо 
перевести працівника, -за його згодою, на іншу роботу. Не допускати 
звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової 
непрацездатності (крім випадків, передбачених пунктом 5 частини 1 ст. 40 
Кодексу законів про працю України), а також у період перебування працівника 
у відпустці (крім випадку ліквідації Підприємства).

3.7.8. У разі систематичного невиконання працівником встановленого на 
Підприємстві фінансового плану (норм виробітку) по вині працівника 
роботодавець має право в установленому законом порядку розірвати трудовий 
договір з працівником.

Роботодавець має право розірвати трудовий договір з власної ініціативи 
або уповноваженого органу у випадку систематичного невиконання 
працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим 
договором або Правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, 
якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи 
громадського стягнення (пункт 3 стаття 40 Кодексу законів про працю 
України).

3.7.9. Встановити на підприємстві п’ятиденний робочий тиждень з двома 
вихідними днями, тривалість щоденної роботи (зміни) визначається 
правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які 
затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням 
профспілкового комітету.

3.7.10. Затвердити Перелік виробництв, цехів, професій і посад із 
шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 
тижня (додаток 11).



12

3.7.11. Встановити тривалість перерви для відпочинку і харчування 
згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства. 
Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових 
і неробочих днів в установленому законом порядку.

3.7.12. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього 
неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в 
порядку, визначених законодавством.

3.7.13. Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину 
віком до 14-ти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що 
перебуває під її опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим 
членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену 
тривалість робочого часу.

3.7.14. Визначати режим роботи під час чергування, перелік працівників, 
які залучаються до чергування на підставі графіків роботи (чергування) або 
наказів, погоджених з профспілковим комітетом.

При складанні графіків роботи враховувати інтереси працівників з 
сімейними обов’язками, працівників з інвалідністю, працівників, які 
поєднують роботу з навчанням.

У разі залучення працівників до чергування, зокрема у вихідні дні, 
завчасно узгоджувати з ними час початку та закінчення робочого часу, 
порядок і розміри компенсації.

3.7.15. Надавати працівникам, за їхньою згодою, можливість працювати 
на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно до 
відпрацьованого часу (за фактично виконану роботу) зі збереженням повної 
тривалості щорічних основної та додаткових відпусток та інших гарантій, 
пільг, компенсацій, які установлюють законодавство та цей Договір.

3.7.16. Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення 
окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний та 
вихідний день.

Проводити надурочні роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні 
лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, з її оплатою і 
компенсацією відповідно до законодавства.

3.7.17. Встановити працівникам щорічну основну оплачувану відпустку 
тривалістю 24 календарних днів, враховуючи норми законодавства.

3.7.18. При складанні графіка відпусток враховувати сімейні обставини, 
особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника. Надавати 
щорічну відпустку за бажанням працівника в зручний для нього час, у
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випадках, передбачених законодавством. Письмово повідомляти працівника 
про дату початку його відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого 
графіком періоду.

3.7.19. Надавати щорічну відпустку повної тривалості до настання 
шестимісячного терміну безперервної роботи, у перший рік роботи на 
підприємстві за бажанням працівника у випадках, передбачених 
законодавством (ст.10 Закону України “Про відпустки”).

3.7.20. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на іншій 
період у разі порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та 
несвоєчасної виплати йому зарплати за час відпустки. Переносити працівнику 
щорічну відпустку на інший період або продовжувати її у випадках, 
визначених законодавством.

Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у 
випадках, визначених законодавством (ст.12 Закону України “Про 
відпустки”).

3.7.21. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості 
допускається на прохання працівника з врахуванням виробничої необхідності, 
за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 
календарних днів.

3.7.22. За бажанням працівника частина щорічної відпустки (дні 
додаткової відпустки) замінюється грошовою компенсацією. При цьому 
тривалість використаної працівником щорічної та додаткових відпусток за 
відповідний рік не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

3.7.23. Надавати додаткові відпустки за умовами праці працівникам, 
зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я 
шкідливих виробничих факторів, відповідно до Списку виробництв, цехів і 
професій, посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17.11.97 № 1290, в залежності від результатів атестації робочих місць за 
умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах згідно Переліку 
(додаток 12).

3.7.24. Надавати додаткові відпустки за особливий характер праці 
працівникам з ненормованим робочим днем згідно Переліку посад і професій 
працівників, яким надається додаткова відпуситка за особливий характер 
праці (додаток 13) та Переліку посад і професій працівників, яким надається 
відпустка за ненормований робочий день та її тривалість (додаток 14).

3.7.25. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням 
у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.
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3.7.26. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, 
передбачених чинним законодавством (ст. 19 Закону України "Про 
відпустки").

3.7.27. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших 
причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, 
відпустку без збереження зарплати терміном до 15 календарних днів на рік.

3.7.28. Надавати визначеним законодавством категоріям працівників 
(ст. 25 Закону Україи "Про відпустки"), за їх бажанням в обов'язковому 
порядку, додаткові відпустки без збереження зарплати на встановлений для 
цих категорій працівників термін.

3.7.29. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, 
статус яких визначений Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту”, та іншим особам надається додаткова відпустка із 
збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік 
відповідно до ст 16-2 Закону України “Про відпустки”.

Підставою для надання такої відпустки є підтвердження статусу особи з 
інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій відповідним 
посвідченням.

Додаткова відпустка учасникам бойових дій та особам з інвалідністю 
внаслідок війни надається:

- понад щорічну основну та додаткові відпустки;

- повної тривалості з розрахунку на календарний рік незалежно від 
кількості фактично відпрацьованого часу в році;

з урахуванням святкових та неробочих днів, визначених 
ст. 73 Кодексу законів про працю України.

Зазначена додаткова відпустка не переноситься на інший період та не 
подовжується в разі хвороби працівника, не ділиться на частини та не 
замінюється грошовою компенсацією. Також не допускається відкликання 
працівника з такої відпустки.

3.7.30. Надавати відповідно до Закону України “Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, 
громадянам віднесеним до категорії 1, II додаткову відпустку тривалістю 16 
календарних днів на рік із збереженням заробітної плати з відповідним 
відшкодуванням з Державного бюджету.

Зазначену додаткову відпустку:

- не подовжують на святкові та неробочі дні, які припадають на її період ;
- її заборонено ділити на частини ;
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- таку відпустку не можна замінити грошовою компенсацією, 
невикористані працівником дні додаткової відпустки при звільненні не 
компенсують.

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” працівник, 
який одночасно має право на зазначену додаткову відпустку і додаткову 
відпустку згідно з ст 16-2 Закону України “Про відпустки”, користується за 
вибором правом на одну із зазначених відпусток.

3.7.31. Забезпечити надання працівникам, які є донорами, пільг та 
гарантій, передбачених Законом України “Про донорство крові та її 
компонентів”.

3.7.32. Забезпечити виконання вимог законодавства України щодо 
заборони ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох 
років підряд, а також ненадання їх протягом робочого часу особам віком до 18 
років, та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за 
роботу із шкідливими і важкими умовами чи особливим характером праці.

3.7.33. Здійснювати облік робочого часу відповідно до актів чинного 
законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку та цього 
колективного договору.

З метою оптимального регулювання та обліку робочого часу працівників 
зі змінним режимом роботи при якому неможливе дотримання нормальної 
тривалості щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, 
встановлювати для даної категорії працівників за погодженням з 
профспілковим комітетом підсумований облік робочого часу за один місяць 
(або інший, триваліший період: квартал, півріччя, рік).

3.7.34. Обрати комісію по трудових спорах Підприємства (додаток 15).

3.8. Профспілковий комітет зобов’язується:

3.8.1. Забезпечити .дотримання працівниками Підприємства трудової та 
виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, 
своєчасного і точного виконання розпоряджень, трудових та функціональних 
обов’язків.

3.8.2. Здійснювати, контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, 
своєчасністю внесення записів до трудових книжок, видання наказів про 
прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і 
відпочинку та ознайомленням з ними працівників.
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РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

4.1. Роботодавець зобов’язаний:
4.1.2. Надавати працівникам, за їхньою згодою, можливість працювати 

на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно 
до відпрацьованого часу (за фактично виконану роботу) зі збереженням 
повної тривалості щорічних основної та додаткових відпусток та інших 
гарантій, пільг, компенсацій, які установлюють законодавство та цей Договір.

4.1.3. Не допускати масових звільнень працівників упродовж року.

Згідно з ст.48 Закону України "Про зайнятість населення":
Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації 

юридичної особи) є одноразове або протягом:
1) одного місяця -’вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, 

в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників; 
вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 
установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців - вивільнення 20 і більше відсотків працівників на 
підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності 
працівників.

4.1.4. У разі виникнення причин економічного, технологічного, 
структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, 
реорганізацією, зміною форми власності Підприємства, через які неминучі 
звільнення працівників з ініціативи сторони власника, проводити їх лише за 
умови письмового повідомлення представницького органу трудового 
колективу, не пізніше, як за два місяці до намічуваних звільнень, про причини 
і терміни вивільнення,-кількість та категорії працівників, що підлягають 
скороченню.

4.1.5. При вивільненні працівників дотримуватися вимог законодавства 
щодо переважного права залишення на роботі та гарантій окремим категоріям 
працівників.

4.1.6. Попереджувати працівника про його вивільнення у письмовій 
формі під розписку не пізніше, ніж за два місяці.

Одночасно з попередженням про вивільнення у зв’язку із змінами в 
організації виробництва і праці пропонувати працівнику іншу роботу на 
підприємстві.

4.1.7. Організовувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем 
знаходження підприємства) з питань працевлаштування та інформування 
працівників щодо наявних вакансій на інших підприємствах (району, міста).

4.1.8. Не розривати, як правило, трудовий договір з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу з працівниками, перед якими не погашена 
заборгованість із заробітної плати та інших виплат.
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4.1.9. Врегульовувати питання забезпечення зайнятості працюючих, 
недопущення безпідставного скорочення чисельності працівників і робочих 
місць, у тому числі шляхом:

• спрямування зусилля на створення і збереження робочих місць для 
молоді;

• першочергового скорочення вакансій та сумісників;
• перерозподілу обсягів робіт та працівників між підрозділами 

підприємства;
• скорочення замовлень у сторонніх підприємств на виконання 

робіт і послуг, які можна виконати власними силами;
• скорочення адміністративно-управлінських витрат;
• припинення укладання нових трудових договорів, у тому числі і 

на визначений термін, на період, коли планується звільнення.

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

4.2.1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та 
нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і 
завантаженням робочих місць, вносити роботодавцеві пропозиції щодо 
вдосконалення цієї роботи.

4.2.2. Проводити спільно з власником Підприємства або уповноваженим 
ним органом консультації з питань масових вивільнень працівників та 
здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом’якшення 
наслідків таких вивільнень.

4.2.3. Вести роз'яснювальну роботу та надавати консультації з питань 
трудових прав та соціального захисту, в т.ч. вивільнюваних працівників.

РОЗДІЛ V. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

6.1. Роботодавець зобов’язаний:
6.1.1. Затвердити та забезпечити виконання Плану заходів, спрямованих 

на зменшення захворюваності і травматизму (додаток 16).

6.1.2. Під час укладення трудового договору інформувати працівника 
під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а 
також про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах 
(ст. 5 Закону України “Про охорону праці”, ст. 29 Кодексу законів про працю 
України).

6.1.3. Проводити заходи щодо підготовки виробничих та 
адміністративних приміщень Підприємства до роботи в осінньо-зимовий 
період. Забезпечити протягом цього періоду стійкий температурний режим у 
приміщеннях згідно із встановленими нормами.
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6.1.4. Забезпечити використання працівником права відмовитися від 
дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його 
життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого 
середовища чи довкілля.

Забезпечити збереження місця роботи та/або середнього заробітку у 
випадках:

- простою з причин, передбачених частиною другою статті 6 Закону 
України “Про охорону праці”;

- на час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого 
виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною 
праці чи службою охорони праці;

- на час проходження медичного огляду;
- за весь період відновлення працездатності або до встановлення стійкої 

втрати професійної працездатності у зв’язку з настанням нещасного випадку 
на виробництві або професійного захворювання, за наслідками яких 
працівниками втрачено працездатність.

6.1.5. Надавати пільги і компенсації працівникам, на робочих місцях, де 
неусунуто шкідливі умови праці згідно порядку, визначеному законодавством 
(ст. 7 Закону України “Про охорону праці”).

Не пізніш як за два місяці письмово інформувати працівника про зміни 
виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що 
надаються йому додатково (абзац 4 ст. 7 Закону України “Про охорону праці”).

6.1.6. Безкоштовно забезпечувати працівників, які працюють на роботах 
із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних 
із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за 
встановленими нормами та згідно з затвердженими Переліком професій і 
посад (додатки 17,18).

Забезпечити за рахунок коштів підприємства своєчасну заміну або 
ремонт спецодягу і спецвзуття, що стали непридатними до закінчення 
встановленого терміну їх носіння з незалежних від працівника причин.

6.1.7. Забезпечити безкоштовне отримання лікувально-профілактичного 
харчування, молока чи інших рівноцінних йому продуктів працівниками 
підприємства, зайнятими на шкідливих роботах і професіях відповідно до 
Переліку (додаток 19), У випадку, якщо робота таких працівників має 
роз'їзний характер, забезпечити грошову компенсацію на придбання цих 
продуктів харчування.

6.1.8. З метою покращення умов праці жінок:
- не використовувати працю жінок на важких роботах, роботах з небезпечними 
умовами праці відповідно до діючого закодавства;
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- не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого 
перевищує гранично допустимі норми;

забезпечити жінок належними санітарно-побутовими приміщеннями і 
медичним обслуговуванням.

6.1.9. Не залучати неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах 
із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до 
нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і 
переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні 
норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і 
небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення 
важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у 
галузі охорони здоров'я. Не залучати неповнолітніх до нічних, надурочних 
робіт та робіт у вихідні дні.

6.1.10. Зобов'язується створювати для працівників з інвалідністю:
- умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи та 
індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів щодо 
безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії 
працівників;
-організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування відповідно до 
медичних рекомендацій, встановити неповний робочий день або неповний 
робочий тиждень і пільгові умови праці на їх прохання;

6.1.11. Забезпечити контроль за своєчасним відшкодуванням Фондом 
соціального страхування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок 
ушкодження його здоров’я або у разі смерті (ст. 9 Закону України “Про 
охорону праці”).

6.1.12. Створити на кожному робочому місці умови праці відповідно до 
вимог нормативно - правових актів, а також забезпечити додержання вимог 
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

6.1.13. Забезпечити під час прийняття на роботу і у процесі роботи 
проходження за рахунок роботодавця інструктажу, навчання з питань охорони 
праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і 
правил поведінки у разі виникнення аварії (ст. 18 Закону України “Про охорону 
праці”).

6.1.14. Не допускати до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, 
якщо вони своєчасно не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з 
охорони праці (ст.18 Закону України “Про охорону праці”).

6.1.15. Забезпечити своєчасне проведення розслідувань та облік 
нещасних випадків виробничого характеру (ст. 22 Закону України “Про 
охорону праці”). Забезпечити інформування працівників про стан охорони 
праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та про 
заходи, які вжито для їх усунення (ст. 23 Закону України “Про охорону праці”).
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6.1.16. Проводити (не рідше одного разу на 5 років) атестацію робочих 
місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 
№ 442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”).

6.1.17. Забезпечити функціонування на підприємстві служби охорони 
праці та системи охорони праці (ст. 15 Закону України “Про охорону праці”).

6.1.18. Працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими 
умовами праці, за результатами атестації робочих місць надавати:
- додаткову оплачувану відпустку (додаток 12);

- доплату до тарифної ставки (посадового окладу) (додатки 5,6);

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами 
праці, за результатами атестації робочих місць, мають право на пенсію за віком 
на пільгових умовах (додаток 20).

6.1.19. Забезпечувати безумовне виконання організаційно-технічних 
заходів, запропонованих комісіями по розслідуванню нещасних випадків 
(згідно норм законодавства).

6.1.20. Забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних 
випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, 
визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин.

6.1.21. Організовувати на підприємстві безкоштовно (за рахунок 
роботодавця) проведення періодичних медичних оглядів працівників, 
зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами 
праці, або таких, де є потреба в професійному доборі згідно Списку професій 
та посад, які підлягають обов’язковим медичним оглядам, (додаток 21).

За час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, 
зобов’язаними проходити таке обстеження, зберігається середній заробіток за 
місцем роботи.

6.1.22. Роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника від роботи 
без збереження заробітної плати якщо він ухиляється від проходження 
обов’язкового медичного огляду (ст. 17 Закону України “Про охорону праці”).

6.1.23. Забезпечувати на підприємстві безкоштовно (за рахунок 
роботодавця) проведення обстеження працівників, які підлягають 
обов’язковому обстеженню на ВІЛ/СНІД і туберкульоз, та профілактику 
ВІЛ/СНІДУ та туберкульозу, недопущення випадків дискримінації 
працівників із такими захворюваннями, (додаток 21).

6.1.24. Здійснювати заходи, спрямовані на зниження рівня захворювання 
та травматизму. Передбачувати фінансування комплексних заходів щодо 
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, а також забезпечувати надання працівникам соціальних гарантій



з охорони праці згідно вимог законодавства (ст. 20 Закону України “Про 
охорону праці”) (додаток 22).

6.1.25. Забезпечити необхідні технічні перерви згідно Переліку 
виконуваних робіт (додаток 23).

6.1.26. Забезпечити профспілковому комітету можливість здійснювати 
громадський контроль за виконанням роботодавцем вимог щодо охорони 
праці і вносити обов’язкові для розгляду пропозиції про усунення виявлених 
порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.

6.1.27. Запроваджувати для працівників будь-які заохочення (премії, 
грамоти, подяки) за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо 
підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.

6.1.28. Забезпечити переведення працівника за його згодою, який за 
станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої 
роботи, на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі 
потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення 
навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

6.1.29. Забезпечити у відповідності зі ст. 42 Закону України “Про 
охорону праці” організацію роботи уповноваженої особи від трудового 
колективу з питань охорони праці. Строки роботи уповноваженої особи від 
трудового колективу обмежуються термінами дії колективного договору. 
Уповноважений з питань охорони праці бере участь у розгляді скарг, заяв у 
комісіях з усування недоліків, безперешкодно перевіряє стан безпеки, гігієни 
праці, дотримання співробітниками нормативних актів. Обов’язково залучати 
уповноважену особу від трудового колективу з питань охорони праці до 
роботи комісії з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань 
і аварій.

6.1.30. Призначення працівників до формувань цивільного захисту та 
керівників цих формувань здійснюється відповідно до укладеного трудового 
договору суб’єктами господарювання згідно з рішенням про утворення таких 
формувань.

Чисельність працівників, які призначаються до складу формувань 
цивільного захисту, не повинна перевищувати 10-15 відсотків загальної 
чисельності працюючих у суб’єкта господарювання.

6.2. ПРАЦІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬСЯ:

6.2.1. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 
праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 
іншими засобами виробництва.

6.2.2. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і 
здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час 
перебування на території Підприємства.
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6.2.3. Користуватися засобами колективного та індивідуального захисту 
у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

6.2.4. Проходити в установленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди.

6.2.5. Негайно інформувати відповідну посадову особу про виникнення 
небезпечних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. 
Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

6.2.6. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не 
допускати його пошкодження чи знищення.

6.3. ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
6.3.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням стороною 

власника законодавства про охорону праці, створенням безпечних і 
нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, 
забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами 
індивідуального та колективного захисту. У разі виявлення порушень 
вимагати їх усунення.

6.3.2. Представляти інтереси працівників у вирішені питань охорони 
праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику 
відповідні подання.

6.3.3. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від 
роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах 
на час, необхідний для усунення цієї загрози.

6.3.4. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій на роботу 
в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної 
здоров’ю працівника.

6.3.5. Брати участь:

-у розробці програм, положень, нормативно-правових документів з 
питань охорони праці на-підприємстві;

-в організації навчання працюючих з питань охорони праці;

-в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням працівників від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань;

- у проведенні атестації робочих місць за умовами праці, за її 
результатами вносити пропозиції щодо покращення умов праці, медичного 
обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і 
компенсацій;
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- у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, 
складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки 
і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних питання;

- у проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці.

Розділ VI. ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

7.1. Роботодавець зобов’язаний:

7.1.1. Ураховувати, що відносини між роботодавцем і працівниками, а 
також між працівниками Підприємства будуються на засадах тендерної 
рівності та недопущення будь-яких дискримінаційних дій.

7.1.2. Вживати заходів, спрямованих на формування Тендерної культури 
трудового колективу.

7.1.3. Забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків (ст. 18 
Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків”). Залучати уповноваженого з тендерних питань до участі у 
співбесіді при прийнятті на роботу для усунення дискримінації та 
забезпечення комплектування кадрами з наданням переваги особі тієї статі, 
щодо якої в них існує дисбаланс.

7.1.4. Надавати для узгодження уповноваженому з тендерних питань 
оголошення про вакансії на підприємстві для уникнення статевих або вікових 
стереотипів.

7.1.5. Створювати умови праці, які дозволять жінкам і чоловікам 
здійснювати трудову діяльність на рівній основі.

7.1.6. Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій 
кваліфікації та однакових умовах праці.

7.1.7. Вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних 
ломагань. Забезпечити невідкладне вжиття заходів для усунення проявів 
дискримінації у випадку надходження відповідних скарг працівників до 
уповноваженого з Тендерних питань.

7.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
7.2.1. Забезпечити виконання обов’язків уповноваженого з тендерних 

питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
7.2.2. Проводити тендерну перевірку всіх рішень, резолюцій, 

рекомендацій, заходів на підприємстві до їх оформлення та затвердження.
7.2.3. Пропагувати* системи цінностей щодо рівного розподілу сімейних 

та професійних ролей між чоловіками та жінками.
7.2.4. Забезпечити розгляд скарг працівників підприємства, установи, 

організації на випадки дискримінації протягом 5 днів з дня надходження 
скарги та контролювати вжиття адміністрацією заходів щодо усунення проявів 
дискримінації за її наявності.
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РОЗДІЛ VII. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА
КОМПЕНСАЦІЇ

8.1. Роботодавець зобов’язаний:
8.1.1. Перераховувати в обов’язковому порядку своєчасно та у повному 

обсязі єдиний соціальний внесок до бюджету.
8.1.2. За погодженням з представницькою стороною від трудового 

колективу запроваджувати додаткові види недержавного страхування 
працівників або їх окремих категорій.

8.1.3. Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального 
страхування на випадок тимчасової втрати непрацездатності на підприємстві.

8.1.4. Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якими 
здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, 
визначених законодавством.

8.1.5. Виділяти та облаштовувати (меблями, приладами розігріву, тощо) 
кімнати для відпочинку і харчування.

8.1.6. Забезпечити належне утримання, прибирання соціально- 
побутових приміщень та збереження особистих речей працівників (одяг, 
взуття) у роздягальнях.

8.1.7.Здійснювати щоквартальний аналіз стану тимчасової 
непрацездатності на підприємстві та причини захворювань. Вживати заходів 
щодо зниження захворюваності працівників і щодо зменшення втрат робочого 
часу через хвороби.

8.1.8. Не допускати будь якої дискримінації ВІЛ-інфікованих 
працівників та хворих на СНІД і вірусний гепатит, проводити профілактичні 
заходи щодо запобігання появи цих захворювань серед працівників.

8.1.9. Забезпечувати соціальний захист та захищати права пільгових 
категорій громадян трудового колективу: ветеранів праці, інвалідів, Почесних 
донорів, учасників війни та інших.

8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

8.2.1. Контролювати цільове використання коштів на виплату 
соціальних пільг, проведення культурно-масових заходів, доводити 
інформацію до членів трудового колективу.

8.2.2. Здійснювати контроль за своєчасною і повною оплатою 
роботодавцем єдиного соціального внеску, своєчасним матеріальним 
забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам за соціальним 
страхуванням з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими 
народженням і похованням.

8.2.3. Представляти інтереси працівників у комісії з соціального 
страхування.
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8.2.4. Щорічно (в кінці року) проводити облік працівників, які 
потребують лікування, сприяти забезпеченню їх путівками. Сприяти 
проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, 
організовувати оздоровлення дітей у дитячих таборах.

8.2.5. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і 
оздоровчих заходів для працівників підприємства та членів їх сімей.

8.2.6. Надавати консультативну і методичну допомогу з питань 
соціального захисту.

РОЗДІЛ VIII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

9.1. Роботодавець зобов’язується:

9.1.1. Забезпечити Страва членів профспілкового комітету:

-безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на Підприємстві 
та на місцях, де працюють члени профспілки;

-вимагати і одержувати від роботодавця та посадових осіб відповідні 
документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання 
колективного договору, додержання законодавства про працю та соціально- 
економічних прав працівників;

-безпосередньо звертатись з профспілкових питань;

-розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території 
Підприємства в доступних для працівників місцях;

-перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального 
страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та 
житлового будівництва;

-забезпечити працівникам Підприємства, обраним до складу 
профспілкового комітету, можливості для здійснення їх повноважень;

-не допускати змін умов трудового договору, оплати праці, притягнення 
до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами 
профспілкового комітету, без попередньої згоди виборного органу, членами 
якого вони є.

9.1.2. Проводити звільнення членів профспілкового комітету (у тому 
числі структурних підрозділів), голови профспілкового комітету, крім 
додержання загального порядку, тільки за наявністю попередньої згоди 
виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного 
органу цієї профспілки (обкому профспілки).

9.1.3. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які 
обирались до складу профспілкового комітету Підприємства, протягом року
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після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації 
Підприємства, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає 
продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які за 
законодавством передбачена можливість звільнення з роботи.

9.1.4. За працівниками, обраними до складу профспілкового комітету, 
зберегти соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за 
місцем роботи відповідно до законодавства та цього колективного договору.

9.1.5. Сприяти створенню належних умов діяльності профспілки.

9.1.6. Щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати (при 
письмовій згоді) та перераховувати одночасно з виплатою заробітної плати за 
поточний місяць на рахунок профспілки членські профспілкові внески 
працівників. Роботодавець не вправі затримувати перерахування зазначених 
коштів. Спори, пов’язані з невиконанням Роботодавцем цих обов’язків, 
розглядаються в установленому законом порядку.

9.1.7. Надавати профспілці приміщення, споруди для ведення 
культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи.

9.1.8. В тижневий термін надавати на запити профспілкового комітету 
інформацію, яка є в розпорядженні роботодавця, із питань умов праці та 
оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку 
Підприємства та виконання колективного договору.

9.1.9. У разі затримки виплати заробітної плати на вимогу 
профспілкового комітету дати дозвіл на отримання в банківських установах 
інформації про наявність коштів на рахунках закладу або отримати таку 
інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу.

9.1.10. За рахунок коштів Підприємства проводити навчання 
представників профспілки з питань охорони праці.

РОЗДІЛ IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРУ

Відповідальність сторін.

10.1. Сторони в межах своєї компетенції зобов’язуються забезпечити 
регулярний контроль за виконанням колективного договору, оперативно 
вживати заходи впливу до тих, хто допускає невиконання зобов’язань, 
особами, відповідальними за виконання норм та положень колективного 
договору та термінів їх риконання згідно переліку (додаток 24) і комісією з 
контролю за виконанням колективного договору (додаток 25).
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10.2. Сторони, що підписали даний колективний договір, щорічно, не 
пізніше 25 грудня, звітують про виконання колективного договору.

10.3. У разі порушення роботодавцем умов колективного договору, 
профспілковий комітет, обком профспілки мають право направляти 
роботодавцю подання про усунення цих порушень, яке розглядається ним в 
тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення 
згоди у зазначений термін профспілка залишає за собою право оскаржити 
неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

10.4. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 
передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність згідно з 
чинним законодавсвом.

РОЗДІЛ X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни і доповнення до даного Договору протягом його дії можуть 
вноситись тільки при взаємній згоді сторін.

11.2. За дорученням сторін і загальних зборів трудового колективу 
Підприємства Договір підписали:

Директор Підприємства Голова профспілкового комітету

В.А.Скуратовська



Додаток 1
до колективного договору

на 2019 -2022 роки

Положення 
про оплату праці працівників 

комунальною підприємства “Стоматологічна поліклініка №1” 
Житомирської міської ради

1. Загальні положення

1.1. На підставі рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. 
№ 853 встановлено обсяг платних стоматологічних послуг в розмірі 
50 відсотків, ортопедичних - в розмірі - 100 відсотків.

1.2. Заробітна плата та всі виплати, які обумовлено законодавством 
України, персоналу відділень по наданню платних послуг з терапевтичної та 
хірургічної стоматології (далі - Відділення) виплачується в розмірі 50 % за 
рахунок надходжень з державного, міського бюджетів. Заробітна плата в 
ортопедичному відділенні виплачується лише за рахунок коштів отриманих 
від надання платних послуг.

1.2. При оплаті праці працівників, які працюють в Відділеннях по 
наданню платних послуг з терапевтичної та хірургічної стоматології, 
застосовується система оплати праці на основі єдиної тарифної системи 
оплати праці, відрядна та інших умов оплати праці, передбачених спільним 
наказом Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони 
здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 “Про впорядкування умов 
оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального 
захисту України” (зі змінами та доповненнями), інших нормативно- 
правових актів.

2. Структура заробітної плати
2.1. Основна заробітна плата:
- посадовий оклад, встановлений працівникам відповідно до штатного 

розпису (посадові оклади працівникам виплачуються повністю за умови 
відпрацювання встановленої місячної норми робочого часу);

- розрахунок оплати праці згідно зданих нарядів виконаних робіт 
(при відрядній формі оплати праці тарифна ставка (оклад) виплачується, 
якщо виконано встановлені норми. Якщо ж норм виробітку не виконано, 
працівникові виплачується лише частина окладу. За умов перевиконання 
норм виробітку, крім окладу, працівникові нараховується відрядний 
приробіток).
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2.2. Додаткова заробітна плата:
- надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 

чинним законодавством;
- премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань (посадових 

обов'язків) (за окремим положенням).

3. Системи та форми оплати праці ортопедичного відділення
3.1. З урахуванням специфіки, змісту і напрямків господарської 

діяльності на підприємстві для лікарів-стоматологів-ортопедів та зубних 
техніків застосовуються:

- відрядна система оплати праці;
- індивідуальна форма організації та оплати праці.
3.2. Оплату праці зубних техніків та лікарів-стоматологів-ортопедів 

проводити за відрядною формою оплати праці на основі нарядів виконаних 
робіт за місяць:

- при виконанні 100 % фінансового плану нараховується місячний 
посадовий оклад (ставка);

- при невиконанні фінансового плану нараховується відповідний 
відсоток виконання, але не менше від 2/3 від посадового окладу.

4. Порядок перегляду норм для відрядної оплати праці

4.1. Перегляд норм для відрядної оплати праці здійснюється у 
слідуючому порядку :

4.1.1. встановлення місячної норми навантаження на одного лікаря- 
стоматолога-ортопеда та зубного техніка, виходячи з виробничих умовних 
одиниць працеємкості (УОП);

4.1.2. розрахунок місячного фінансового плану на одного лікаря- 
стоматолога-ортопеда та зубного техніка;

4.1.3. розрахунок коефіцієнтів нарахування оплати праці даних 
категорій працівників, виходячи з встановленого місячного фінансового 
плану та відповідної кваліфікаційної категорії лікаря-стоматолога-ортопеда 
та зубного техніка;

4.1.4. норми оплати праці переглядаються по мірі виробничої 
необхідності (підвищення посадових окладів лікарів-стоматологів-ортопедів 
та зубних техніків, погіршення, покращення фінансового стану 
Підприємства та впливу інших факторів) згідно наказів директора.



5. Системи та форми оплати праці терапевтичного, хірургічного 
відділень та інших працівників

5.1. Оплату заробітної плати з коштів отриманих від надання платних 
послуг проводиться працівникам, зазначених у штатному розписі у 
відділенні по наданню платних послуг.

5.2. Оплата праці керівника Підприємства проводиться згідно 
контракту.

5.3. Оплату праці лікарів-стоматологів, лікарів-хірургів, зубних лікарів,
проводити за відрядною формою оплати праці на основі відсотка виконання 
місячного фінансового плану (нарахування здійснюється від посадових 
окладів працівників згідно штатного розпису). При виконанні 100 % 
фінансового плану нараховується місячний посадовий оклад, якщо оклад є 
менший за мінімальну заробітну плату, працівнику виплачується мінімальна 
заробітна плата. 1 Іри невиконанні фінансового плану нараховується
відповідний відсоток виконання, але не менше від 2/3 від посадового
окладу.

5.4. Оплата праці завідуючих, молодшого та середнього персоналу 
кожного з Відділень проводиться з урахуванням відсотку (%) виконання 
плану кожного відділення індивідуально (заробітна плата має бути не 
меншою за встановлений мінімальний розмір оплати праці).

5.5. Оплата праці рентген - лаборантів, бухгалтера, касирів,
обслуговуючого персоналу, працівників фізкабінету, ЦСВ, медичних 
реєстраторів та інших працівників проводиться з урахуванням відсотку (%) 
виконання плану терапевтичних та хірургічного (крім ортопедичного
відділення) в цілому (заробітна плата має бути не меншою за встановлений 
мінімальний розмір оплати праці).

5.6. Працівникам, які в штатному розписі не входять до відділення по 
наданню платних послуг заробітна плата нараховується згідно 
встановленого в штатному розписі окладу за фактично відпрацьований час.

Директор Підприємства Голова профспілкового комітету

В.О.Скуратовська



Додаток 2 
до колективного 

договору 
на 2019 -2022 роки

Порядок 
виплати допомоги на оздоровлення медичним працівникам 

комунального підприємства “Стоматологічна поліклініка №1” 
Житомирської міської ради

1. Абзацом четвертим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.05.2011 №524 “Питання оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 335)
(далі -  постанова № 524) з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним 
працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я 
передбачено виплату допомоги на оздоровлення у розмірі посадового 
окладу під час надання основної щорічної відпустки.

2. Допомога на оздоровлення надається медичним працівникам, які 
допущені до медичної діяльності -  це професіонали з повною вищою 
медичною та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, 
які закінчили вищі заклади медичної освіти.

3. Допомога на оздоровлення надається під час основної щорічної 
відпустки.

4. Допомога на оздоровлення виплачується згідно з наказом 
керівника Підприємства на підставі заяви працівника, яку він подає на 
оформлення щорічної відпустки з виплатою зазначеної допомоги.

5. Допомога на оздоровлення виплачується за основним місцем 
роботи працівника (за місцем збереження трудової книжки працівника) у 
розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі закладу з 
урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад визначений у графі 12 
тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок).

6. У разі поділу відпустки на частини відповідно до статті 12 
Закону України "Про відпустки", допомога на оздоровлення виплачується 
працівникові у розмірі посадового окладу, якщо основна безперервна 
частина відпустки становить не менше 14 календарних днів.

7. У випадках виплати працівникам компенсації за невикористані 
відпустки за попередні роки, відповідно до статті 24 Закону України “Про 
відпустки” допомога на оздоровлення не виплачується.

8. Допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час 
надання основної щорічної відпустки медичним працівникам є 
обов ’ язковою виплатою.
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Примітка: Усім професіоналам та спеціалістам з вищою
немедичною освітою, а також службовцям і робітникам Підприємства, 
виплата допомоги на оздоровлення здійснюється відповідно до пункту 
5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ 
соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці 
та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України 
від 05.10.2005р. № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці 
працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту 
населення”. Така матеріальна допомога не є обов’язковою виплатою та 
виплачується за наявності коштів відповідно до Положення.

Директор Підприємства

С.ГVI. Чешок

Голова профспілкового комітету 

В.О.Скуратівська



Додаток З
до колективного договору

на 2019 -  2022 роки.

Положення 
про надання матеріальної допомоги 

х чунального підприємства “Стоматологічна поліклініка №1” 
Житомирської міської ради

1. Директор Підприємства має право надавати працівникам 
підприємства матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення.

2. Виплата матеріальної допомоги здійснюється відповідно до 
пункту 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та 
установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства 
охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519. Матеріальна 
допомога, у тому числі на оздоровлення, надається у межах фонду 
заробітної плати, при наявності коштів, у сумі не більше ніж один 
посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомога на поховання.

3. Перелік матеріальної допомоги, яка може бути надана 
працівникам Підприємства:

- матеріальна допомога на оздоровлення;
- матеріальна допомога в зв’язку з лихом, стихійною лихом, 

пожежею та інших поважних причин;
- матеріальна допомога в зв’язку зі смертю близьких рідних (батька, 

матері, чоловіка, дружини, дітей);
- матеріальна допомога для вирішення соціально -  побутових 

питань;
-інші підстави.
4. Виплата матеріальної допомоги не є обов’язковою.

Д ' Голова профспілкового комітету

В.О.Скуратовська



Додаток 4
до колективного договору

на 2019 -  2022 роки

Порядок
виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям 

з базовою та неповною вищою медичною освітою

1. Дія цього Порядку поширюється на лікарів і фахівців з базовою та 
неповною вищою медичною освітою.

2. Надбавка за вислугу років установлюється лікарям і фахівцям з 
базовою та неповною вищою медичною освітою залежно від стажу роботи
в такому розмірі:

Стаж роботи Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу, відсотків
Понад 3 роки 10
Понад 10 років 20
Понад 20 років 30

3. Надбавка за вислугу років виплачується керівникам закладів 
охорони здоров’я та їх заступникам з числа лікарів, заступникам 
головного лікаря з медсестринства, керівникам структурних підрозділів з 
числа лікарів, лікарям усіх лікарських спеціальностей, професіоналам з 
вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в 
закладах охорони здоров’я, головним медичним сестрам, фахівцям з 
базовою та неповною віщою медичною освітою усіх спеціальностей.

4. Стаж роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу 
років визначені постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2010 
№ 47.

5. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на 
одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка або інші 
документи, що відповідно до законодавства підтверджують наявність 
стажу роботи.

6. Надбавка за вислугу років у комунальному закладі охорони 
здоров’я обчислюється виходячи з посадового окладу (з підвищеннями) 
працівника без урахування інших надбавок і доплат.

7. Надбавки за вислугу років виплачуються щомісяця за фактично 
відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.

8. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього 
працівника, надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з 
посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

9. Встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру 
проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи в якому 
виникло таке право.

Директор Підприємства Голова профспілкового комітету

С.М.Чешок В.О.Скуратовська



Додаток 5
до колективного договору

на 2019-2022  роки

П ерелік
робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких 

встановлюється доплата в розмірі 15% схемного посадового 
окладу (тарифної ставки) робітникам, спеціалістам і 

службовцям поліклініки (на підставі атестації робочих місць
за умовами праці)

№ п/п Найменування носади надбавки,доплати до 
посадового окладу (в %)

1 Рентген лаборант 15
2 Сестра медична 

фізкабінету
15

Директор Підприємства

С.М.Чепюк

Голова профспілкового комітету

В.О.Скуратовська



Додаток 6
до колективного договору

на 2019- 2022 роки.

Перелік
посад, на які встановлюються доплати за роботу 

з дсзіпфікуючими засобами

№ п/п Найменування посад Доплата
1 Сестра медична (за наявності коштів) 10

2 Молодша медична сестра 10

3 Кастелянка 10

4 Реєстратор медичний (прибирання 
приміщень) 10

Директор Під]іриємства 

Л \ іІ С.М.Чешок

Голова профспілкового комітету 

(чС&Ш В.О.Скуратовеька



Додаток 7
до колективного договору

на 2019 -  2022 роки

Перелік
професій, посад працівників, яким можуть встановлюватися 

доплати за суміщення, сумісництво, розширення зони 
вслуговування, збільшення обсягу виконаних робіт, виконання 

обов’язків тимчасово відсутнього працівника (складність, 
шлруженість та високу якість роботи) у розмірі до 50% посадового

окладу

Найменування
посад

Посада по 
сумісництву

Сумісни
Ц1ВО

(ст.)

Суміщення
(%)

Розширення
зони
обслуговува 
пня (%)

За
складність, 

напруженість 
та високу 

якість роботи 
(%)

Директор
Лікар- 
стоматолог - 
хірург______

0.5 25 50 50

Медичний
директор

Лікар-
стоматолог
ортопед

0.5 25 50 50

Лікар- 
стоматолог ■ 
хірург_____

Лікар- 
стоматолог - 
хірург______

0.5 50 50

Завідуючий
відділенням

Лікар-
стоматолог -  
терапевт, Лікар- 
стоматолог- 
хірург, Лікар- 
стоматолог- 
ортопед________

0.5 50 50

Лікар -
стоматолог
терапевт

Лікар зубний

Лікар -  
стоматолог - 
терапевт

0.5

Лікар зубний 0.5

50

50

50

50

Статистик
медичний

Статистик
медичний

0.5 50 50 50

10

Лікар-
стоматолог-
ортопед
Зубний технік
Головна
медсестра

Лікар-
стоматолог- 
ортопед 
Зубний технік

0,5

0,5

Сестра медична 0.5 50

50

50

50

50

50

50

Сестра медична 
11 терапевтичного, 

хірургічного.

Сестра медична 
молодша 
медсестра _____

0.5 50 50 50
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: : : неличного 
ждділень,
: .  з кабінету,
ЗГВ

;_ТГГЄН
~.і5орант

Молодша
медсестра

0.5 50 50 50

: вестратор 
чедпчний

Реєстратор
медичний
молодша
медсестра

0.5 50 50 50

^естра- 
; :лодиня

Молодша
медсестра,
кастелянка

0.5 50 50 50

Молодша
медсестра

Заступник
директора

М олодша 
медсестра, 
прибиральник 
територ і ї ___

0.5 50 50

50

50

50

. оловнии 
'учгалтер

50 50

Провідний
Зухгалтер,
бухгалтер 1
категорії, II 
категорії, 
б категорії

Провідний 
бухгалтер, 
бухгалтер 1 
категорії, II 
категорії, 
б/категорії

0.5 50 50 50

Начальник 
штабу цивільної 
оборони

Інженер 1 
категорії, 
інженер
метролог, технік, 
робітник з 
комплексного 
обслуговування і 
ремонту
будинків________

0.5 50 50 50

Інженер з 
охорони праці

Завідуючий 
господарством, 
робітник з 
комплексного 
обслуговування і 
ремонту
будинків ________

0.5 50 50 50



::тн икз 
комплексного 
:ослуговування 
I ремонту 
'  линків III 
кваліфікації

гооїтник з 
комплексного 
обслуговування 
г  ремонту 
будинків II 
кваліфікації

Водій

.нспектор з 
кадрів

Робітник з 
комплексного 
обслуговування і 
ремонту 
будинків II 
кваліф ікац ії, 
прибиральник 
територій_______
Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
й ремонту 
будинків III 
кваліф ікац ії, 
прибиральник 
територій _____
Підсобний
робітник
мед статистик, 
секретар - 
друкарка_____

0.5 50 50 50

0.5 50 50 50

0.5 50 50 50

0.5 50 50 50

Примітка: в переліку вказані максимальні розміри надбавок та доплат; конкретні розміри та доплати 
встановлюються в межах фінансових можливостей, виробничих потреб і конкретного вкладу 
працівника, відповідно до діючих законодавчих актів.

Директор Підприємства 

С.М.Чепюк

Голова профспілкового комітету 

В . О . Скуратовська



Додаток 8
до колективного договору

на 2019 -  2022 роки.

Перелік
посад, на які встановлюються доплати га надбавки 

індивідуального характеру

ЛЬ п/п Найменування посад Перелік робіт Надбавки та 
доплати (в %)

1 Молодша медична 
сестра

За прибирання 
туалетів 10

2 Інспектор з кадрів За ведення 
військового обліку 50

01 Водій
За ненормований 
робочий час 25

За спец, транспорт 20

Директор Підприємства

С.М.Чепюк

Голова профспілкового комітету 

/ ■ ‘ СЧ В.О.Скуратовська



Положення
про преміювання працівників 

комунального підприємства “Стоматологічна поліклініка № 1”
Житомирської міської ради 

1.Загальні положення

1.1. Це Положення регулює трудові відносини між працівниками 
Підприємства та директором щодо преміювання як складової частини 
наявної в закладі системи заохочення.

1.2. Положення запроваджується з метою посилення матеріальної 
зацікавленості працівників Підприємства у розвитку активності та 
посилення особистої ініціативи в реалізації завдань, які покладено на 
Підприємство, посилення виконавчої та трудової дисципліни, створення в 
колективі високої відповідальності за доручену справу, підвищення якості 
та культури медичної допомоги населенню міста і визначає порядок 
нарахування і розмір виплат премії за підсумками роботи.

1.3. Положення поширюється на всіх працівників Підприємства, у 
тому числі й тих , що працюють на умовах сумісництва.

1.4. Преміювання працівників може здійснюватися щомісячно, 
щоквартально, відповідно до особистого внеску в загальні результати 
роботи, в межах затвердженого фонду оплати праці, при наявності коштів, 
граничний розмір не обмежується.

2.Підстави, умови та порядок преміювання

2.1. Преміювання працівників поліклініки здійснюється за високі 
показники ефективності та якості роботи, за пропаганду та впровадження 
нових методів лікування, застосування під час надання медичних послуг 
населенню наукових та передових методів діагностики та лікування.

2.2. Преміювання працівників здійснюється щомісячно,
щоквартально залежно від фінансових можливостей Підприємства.

2.3. За основу визначення показників беруться результати роботи 
кожного структурного підрозділу та кожного працівника індивідуально:

а) у лікувальних відділеннях:
• виконання фінансового плану відділення в цілому та 

індивідуально кожним працівником;
• відсутність скарг від пацієнтів;
• відсутність порушень у діяльності підрозділу за результатами їх 

перевірки контролюючими органами та службами.
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б) у фінансово-економічному підрозділі:
• ведення планово-фінансової та облікової діяльності відповідно 

до вимог чинного законодавства;
• якісне та своєчасне подання звітності до контролюючих 

органів;
• відсутність порушень у діяльності підрозділу за результатами їх 

перевірки контролюючими органами та службами.

в) у господарсько-обслуговуючого персоналу:
• безперебійна та ритмічна робота із забезпеченням всіх 

підрозділів підприємства необхідними матеріалами, ліками, препаратами, 
тощо;

• безперебійна та ритмічна робота з прибирання приміщень 
Підприємства;

• поліпшення якості праці;
• відсутність скарг.

2.4. Показники роботи для преміювання рентген лаборантів:

- при перевищенні кількості проведених платних знімків за місяць 
(кількість встановлюється на підставі наказу директора) рентген 
лаборантами, при наявності коштів на спеціальному рахунку 
підприємства, рентген лаборантам виплачується премія в розмірі не 
більше 50 % від вартості перевиконаних знімків;

- перегляд відсотку преміювання (у зв’язку зі змінами мінімальних 
гарантій в оплаті праці згідно законодавства) може коригуватися на 
підставі наказу директора, за поданням пропозицій керівників 
структурних підрозділів та бухгалтерією.

2.5. За наявності коштів може проводитися преміювання за 
підсумками роботи за рік, за вислугу років, виходу на пенсію, до свята 
8 Березня, Дня медичного працівника, ювілею Підприємства, Дня 
Бухгалтера, Дня працівника статистики, Дня водія, Дня метролога, Дня 
кадровика, особистих ювілеїв, виконання, перевиконання фінансових 
планів відділень або кожним лікарем окремо та інших підстав згідно 
наказу директора -  за умов виконання основних показників діяльності 
Підприємства та залежно від особистого внеску кожного працівника.

2.6. Для всіх категорії працівників обов’язковою є відсутність 
порушень трудової дисципліни та дисциплінарних стягнень.

2.7. Розмір премії кожному працівнику Підприємства визначається 
за поданням безпосередньо керівника структурного підрозділу, медичного 
директора, на підставі наказу директора. Керівники структурних 
підрозділів преміюються за виконання та перевиконання якісних та



кількісних показників роботи , відсутність скарг, дотримання 
структурними підрозділами санепідрежиму .

2.8. За умови наявності коштів максимальний розмір премії не 
обмежується.

2.9. Преміюванню підлягає також директор за умов, прописаних в 
контракті.

2.10. Виплата премій працівникам здійснюється на підставі наказу 
директора.

3. Підстави та порядок позбавлення премії (дегіреміювання)

3.1. Працівника може бути повністю або частково позбавлено
премії:

• за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, 
передбачених трудовим договором і посадовими інструкціями та 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказів та розпоряджень 
керівника Підприємства, структурного підрозділу.

• у разі притягнення до дисциплінарної відповідальності;
® за наявності обґрунтованих скарг пацієнтів;
• у випадку порушення графіку роботи, санітарно-гігієнічних

норм, етики у відносинах із працівниками Підприємства та пацієнтами;
• за систематичні запізнення на роботу або дострокові залишення 

роботи без поважних причин;
• за прогули без поважних причин;
• за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного чи

токсичного сп’яніння.
3.2. Позбавлення премій повністю або частково здійснюється на 

підставі наказу директора Підприємства.

Директор 1 Іідприємства Голова профспілкового комітету

В.О.Скур атовська



ПРАВИЛА 
внутрішнього трудового розпорядку 

комунального підприємства “Стоматологічна поліклініка № 1”
Житомирської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 
обирає або на яку він вільно погоджується.

1.2. Право на працю реалізується шляхом укладення між працівником
і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 
органом (далі - роботодавець) трудового договору, за яким працівник 
зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням 
Правилам внутрішнього трудового розпорядку Підприємства (далі - 
Правила), а роботодавець -  виплачувати працівникові заробітну плату і 
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

1.3. Трудова дисципліна на Підприємстві забезпечується створенням 
необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 
високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 
переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. Щодо 
окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках 
заходи дисциплінарного і громадського впливу.

1.4. Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, які мають на меті сприяти вихованню 
працівників (лікарів, інженерно-технічних працівників, середнього і 
молодшого медичного персоналу та інших працівників і службовців), 
зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, 
раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, 
забезпеченню охорони здоров’я населення, в тому числі при наданні 
населенню стоматологічної допомоги та послуг.

1.5. Питання, пов’язані із застосуванням Правил вирішуються 
власником або уповноваженим ним органом в межах наданих йому прав, а у 
випадках, передбачених законодавством, Правилами спільно або за 
погодженням із профспілковими органами, а також трудовим колективом 
відповідно до його повноважень.

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення 
трудового договору про роботу на Підприємстві.

2.2. Під час прийняття на роботу працівник повинен подати:
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• заяву про прийняття на роботу;
• паспорт;
• трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
• свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування;
• довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
• дві фотокартки розміром 3*4 см;
• довідку медичної комісії;
• санітарну книжку (для медичного персоналу).

Під час прийняття на роботу, яка вимагає спеціальних знань, 
працівник подає такі документи:

• диплом про здобуту освіту;
• сертифікат про отримання спеціалізації;
• документи про проходження атестації та присвоєння 

кваліфікації (за необхідності).
2.3. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене 

випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому 
доручається, строком до трьох місяців. Якщо працівник в період 
випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може 
бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був 
відсутній.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує 
працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і в 
подальшому розірвання трудового договору допускається лише на загальних 
підставах.

2.4. Укладення трудового договору оформляється наказом директора 
про зарахування працівника на роботу. У наказі повинно бути вказано 
найменування посади (професії) відповідно до Державного класифікатора 
професій України або до штатного розпису та умови оплати праці.

2.5. До початку роботи за укладеним трудовим договором 
роботодавець або уповноважена ним особа зобов’язаний:

-роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати 
під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде 
працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 
усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і 
колективного договору;

-ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку та колективним договором;

-визначити працівникові робоче місце, забезпечити його 
необхідними для роботи засобами;

-провести інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої 
санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
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2.6. На працівників, які працевлаштовуються на підприємство, 
протягом п’яти днів, вносяться відповідні записи до трудової книжки у 
порядку, встановленому законодавством.

2.7. Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто
і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, 
передбачених законодавством.

2.8. Припинення трудового договору може мати місце тільки на 
підставах, передбачених законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 
невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним 
орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з 
роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу 
з поважних причин, трудовий договір повинен бути розірваний у строк, на 
який вказує працівник. У разі, коли така заява зумовлена невиконанням 
власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов 
коллективного чи трудового договору, працівник має право розірвати 
трудовий договір у визначений ним строк.

Припинення трудового договору оформляється наказом 
директора, який зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно 
оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. У разі звільнення 
працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він 
зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про 
звільнення з роботи. В інших випадках звільнення - копія наказу видається на 
вимогу працівника. День звільнення вважається останнім днем роботи.

3. Основні обов’язки працівників
3.1. Працівники зобов'язані:

- працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 
розпорядже н н я робото да в ця, додержу ватис ь грудо вої і технологі ч н ої 
дисципліни, вимог нормативно-правових актів про охорону праці, дбайливо 
ставитись до майна власника, з яким укладено трудовий договір;

- вчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий 
час для продуктивної праці, утримуватись від дій, що заважають 
іншим працівникам виконувати їх трудові обов'язки;

- дотримуватись порядку та чистоти на своєму робочому місці, 
у відділенні, кабінеті, іа інших структурних підрозділах, а також на території 
підприємства;

- передавати своє робоче місце, обладнання і пристосування у 
належному стані;

дотримуватись професійних обов'язків медичних і 
фармацевтичних працівників, зокрема щодо вимог професійної етики і 
деонтології, збереження лікарської таємниці, надання першої 
невідкладної медичної допомоги громадянам у разі нещасного випадку 
та інших екстремальних ситуацій, пропагування, у тому числі
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власним прикладом, здорового способу життя, надання 
консультативної допомоги своїм колегам, та інших обов'язків, 
передбачених законодавством;

- знати і виконувати інструкції щодо користування машинами, 
механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 
користуватись засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених 
колективним договором (угодою, трудовим договором) та Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні 
медичні огляди;

- співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних та 
нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо 
усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи 
здоров'ю або людей, які його оточують, і довкілля, повідомляти про 
небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

-систематично підвищувати рівень професійних знань та 
майстерності.

- не розголошувати стороннім особам інформацію, що стосується
діяльності Підприємства і становить комерційну таємницю чи є
конфіденційною, та інформацію про пацієнтів, що є лікарською таємницею;

- уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального 
психологічного мікроклімату в колективі.

3.2. Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за
своєю спеціальністю, кваліфікацією або посадою, визначається 
професійними обов'язками медичних працівників, а також обов'язками інших 
працівників, передбачених положеннями, посадовими інструкціями,
технічними правилами та іншими документами, затвердженими у
встановленому порядку, тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і 
професій робітників, кваліфікаційними довідниками посад службовців.

3.3. Працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну 
розкраданням, нестачею, умисним знищенням або псуванням матеріальних 
цінностей, а також їх знищенням або псування майна через недбалість.

4, Основні обов’язки роботодавця
4.1. Роботодавець або уповноважена ним особа зобов’язаний: 

-правильно організовувати працю працівників, щоб кожен працював 
за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, 
своєчасно до початку роботи, що доручається, був ознайомлений із 
встановленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого 
дня (зміни);

-забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан
інструментів, стоматологічних установок та іншого обладнання, а також
засобами медичного призначення, матеріалами та іншими ресурсами, 
необхідними для безперебійної і ритмічної роботи;
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-створювати умови для забезпечення охорони здоров'я населення і 
високого рівня надання йому стоматологічної допомоги, зростання 
продуктивності праці шляхом впровадження новітніх досягнень науки, 
техніки і наукової організації праці, організовувати вивчення і впровадження 
передових прийомів і методів праці, раціональних форм розподілу і 
кооперації праці, удосконалювати організацію і обслуговування робочих 
місць, механізувати важкі і трудомісткі роботи; впроваджувати технічно 
обґрунтовані і переглядати застарілі норми праці (часу обслуговування);

-всіляко розвивати форми організації і стимулювання праці, 
здійснювати заходи щодо підвищення ефективності праці колективу, 
організовувати вивчення, поширення І впровадження передових прийомів та 
методів праці;

-своєчасно доводити до підрозділів планові завдання, забезпечувати 
їх виконання з найменшими затратами трудових, матеріальних і фінансових 
ресурсів, вживати заходи, спрямовані на більш повне виявлення і 
використання внутрішніх резервів, забезпечення науково обґрунтованого 
нормування витрат, енергії та палива, раціонального й економного їх 
використання, підвищувати рентабельність виробництва, а також 
поліпшувати інші показники роботи;

-постійно удосконалювати організацію оплати праці залежно від 
кінцевих результатів роботи, підвищувати якість нормування праці; 
забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх 
особистої праці та загальних підсумках роботи, економного і раціонального 
витрачання фонду оплати праці та інших фондів, не допускати порушень у 
застосуванні діючих умов оплати і нормування праці;

-контролювати дотримання працівниками трудової і виробничої 
дисципліни, постійно здійснюючи організаторську, економічну і виховну 
роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, 
раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільних 
трудових колективів; застосовувати дисциплінарні стягнення до порушників 
трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;

-неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону 
праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання 
всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають 
правилам з охорони праці (правилам з техніки безпеки, санітарним нормам і 
правилам та ін.).

-вживати необхідних заходів щодо профілактики виробничого 
травматизму, професійних та інших захворювань працівників, своєчасно 
надавати пільги і компенсації у зв'язку зі шкідливими умовами праці у 
випадках, передбачених законодавством (скорочений робочий день, 
додаткові відпустки, лікувально-профілактичне харчування та ін.), 
забезпечувати працівників відповідно до діючих норм і положень 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту;
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-постійно контролювати рівень знань та дотримання працівниками 
вимог з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та 
протипожежної охорони;

-розвивати професійні змагання, створюючи умови трудовому 
колективу для всілякого підвищення продуктивності і ефективності 
суспільного виробництва, поліпшення якості робіт та зниження їх 
собівартості, раціонального використання робочого часу, сировини, 
матеріалів, енергії, інших ресурсів, виконання умов договорів і замовлень, 
успішного виконання зобов'язань, своєчасного підведення підсумків, 
підвищення ролі морального та матеріального стимулювання
високопродуктивної праці, вирішення питань про заохочення передових 
відділень і працівників;

-своєчасно розглядати і впроваджувати винаходи та 
раціоналізаторські пропозиції, підтримувати і заохочувати новаторів 
виробництва, сприяти масовій технічній творчості;

-забезпечувати систематичне підвищення професійної кваліфікації 
працівників та рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні 
умови для поєднання роботи із навчанням на виробництві та в учбових 
закладах;

-створювати для трудового коллективу необхідні умови для 
виконання ним своїх повноважень, передбачених законодавством та 
колективним договором, сприяти створенню у трудовому колективі ділової, 
творчої обстановки, всіляко підтримувати і розвивати ініціативу та 
активність працюючих, забезпечувати їх участь в управлінні закладами, 
установами, організаціями, підприємствами, своєчасно розглядати критичні 
зауваження та повідомляти коллективу про вжиті заходи;

-уважно ставитись до потреб і запитів працівників, поліпшувати 
умови їх праці та побуту, здійснювати ремонт і утримання в належному стані 
поліклініки.

5. Права працівника та роботодавця
5.1. Працівник має право:

-на отримання заробітної плати відповідно до посади;
-на просування по службі відповідно до чинного законодавства з 

урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх 
службових обов’язків;

-на здорові, безпечні та належні умови праці;
-на соціальний і правовий захист відповідно до чинного 

законодавства;
-звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення 

організації праці та виробництва, щодо підвищення ефективності 
виробництва;

-захищати свої законні права й інтереси в порядку, передбаченому 
чинним законодавством.
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5.2. Роботодавець має право:
-вимагати від працівника дотримання положень цих Правил та 

вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової 
дисципліни до відповідальності;

-вживати відповідних заходів для морального та матеріального 
заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

6. Робочий час і час відпочинку
6.1. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 25.05.2006 № 319 “Про затвердження норм робочого часу для працівників 
закладів та установ охорони здоров’я” тривалість робочого тижня для 
керівників закладів охорони здоров’я, їх заступників та працівників 
адміністративно-управлінського обслуговуючого персоналу становить 
40 годин.

Для директора встановлюється такий розпорядок роботи:
■ початок роботи -  8:00, закінчення роботи -16:30;
■ перерва для відпочинку і харчування -  з 13:00 до 13:30.

Для заступника директора, головного бухгалтера, головної 
медичної сестри, водія та інших працівників адміністративно-управлінського 
обслуговуючого персоналу встановлюється п’ятиденний робочий тиждень і 
такий розпорядок роботи:

* початок роботи-8:00, закінчення роботи -16:30;
■ перерва для відпочинку і харчування -  з 13:00 до 13:30.

Адміністратори-касири здійснюють роботу в змінному режимі
згідно з графіками.

6.2. Тривалість щоденної роботи медичних працівників, у тому числі 
час початку і закінчення щоденної роботи, перерви для відпочинку і 
харчування, визначається графіками змінності, які розробляються медичним 
директором та затверджуються директором з дотриманням норм тривалості 
робочого часу, передбачених статтями 50 та 51 Кодексу законів про працю 
України.

6.3. Працівники чергують по змінах рівномірно. Перехід з однієї 
зміни в іншу має відбуватися, як правило, через кожен тиждень в години, 
визначені графіками змінності. Тривалість перерви в роботі між змінами має 
бути не меншою за подвійну тривалість часу роботи в попередній зміні 
(включаючи і час для відпочинку і харчування).

6.4. Відповідно до ст. 53 Кодексу законів про працю України 
напередодні святкових і неробочих днів (ст.73 Кодексу законів про працю 
Укураїни) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених 
у ст. 51 Кодексу законів про працю України, скорочується на одну годину як 
при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.



Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному 
робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

6.5. Відповідно до ст. 51 Кодексу законів про працю України, 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 “Про
затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими 
умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого 
тижня” (розділ “Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога”), наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 № 319 норми 
робочого часу становлять:

■ для лікарів, що зайняті виключно на амбулаторному прийомі,
- 33 години на тиждень;

Ё середнього медичного персоналу -  38,5 години на тиждень;
■ молодшого медичного персоналу -  40 годин на тиждень.

6.6. Робота здійснюється у змінному режимі:
Для лікарів:

Зміна Початок роботи Закінчення роботи
1 зміна 8:00 14:36
2 зміна 14:00 20:36

Для середнього медичного персоналу:

Зміна Початок роботи Закінчення роботи
1 зміна 7:30 15:42
2 зміна 12:48 21:00
Перерва для відпочинку і харчування- 30 хв. визначається
працівником самостійно в рамках його робочої зміни. 

Для санітарки-прибиральниці:
Зміна Початок роботи Закінчення роботи Обідня

перерва
1 зміна 7:00 15:30
2 зміна 12:30 21:00

Перерва для відпочинку і харчування- ЗО хв. визначається
працівником самостійно в рамках його робочої зміни.

Робота рентген-кабінету
Рентген лаборанти
1 зміна: з 8:00 до 14:00
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2 зміна: з 14:00 до 20:00 
Обідня перерва : немає 
Вихідні дні: субота та неділя
Робота фізіотерапевтичного кабінету 
Лікар фізіотерапевт
1 зміна: з 8:00 до 16:12
Перерва для відпочинку і харчування- 30 хв. визначається працівником 
самостійно в рамках його робочої зміни.

Робота ДСВ 
Сестри медичні
1 зміна: з 7:00 до 15:12
2 зміна: з 12:48 до 21:00
Перерва для відпочинку і харчування- ЗО хв. визначається працівником 
самостійно в рамках його робочої зміни.

Молодша медична сестра
1 зміна: з 7:00 до 15:30
2 зміна: з 12:30 до 21:00
Перерва для відпочинку і харчування- ЗО хв. визначається працівником 
самостійно в рамках його робочої зміни.
Вихідні дні: субота та неділя

Робота реєстратури
Реєс гра гори м едич н і
1 зміна: з 7:00 до 15:12
2 зміна: з 12:48 до 21:00

Молодша медична сестра
1 зміна: з 7:00 до 15:30
2 зміна: з 12:30 до 21:00
Перерва для відпочинку і харчування- ЗО хв. визначається працівником 
самостійно в рамках його робочої зміни.
Вихідні дні: субота та неділя
Для чергових -  неділя та другий вихідний день за графіком
Робота завідуючих відділеннями
1 зміна: з 8:00 до 16:12
2 зміна:з 11:48 до 20:00
Перерва для відпочинку і харчування- ЗО хв. визначається працівником 
самостійно в рамках його робочої зміни.
Вихідні дні: субота та неділя

Робота статистика медичного
3 8:00 до 16:12
Перерва для відпочинку і харчування- 30 хв. визначається працівником 
самостійно в рамках його робочої зміни.
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Вихідні дні: субота та неділя

Робота адміністративно-господарського персоналу
З 8:00 до 16:30
Обідня перерваз 12:00 до 12:30 
Вихідні дні: субота та неділя

Робота інспектора з кадрів
З 8:00 до 16:30
Обідня перерва: 12:00-12:30
Вихідні дні: субота та неділя
Робота зубних техніків
3 9 :0 0 - 18:00
Обідня перерва: 13:00-14:00

В суботу проводиться чергування окремих посадових осіб з подальшим 
наданням іншого дня відпочинку:

- лікаря-стоматолога-терапевта, лікаря-стоматолога-хірурга
з 9:00 до 15:36

- сестер-медичних терапевтичного відділення та хірургічного 
відділення, зубних техніків (при потребі)

з 8:30 до 16:12
- молодшої медичної сестри хірургічного, терапевтичного, 

ортопедичного кабінетів
з 8:00 до 16:00.

В святкові та неробочі дні чергування проводиться за наказом та 
окремим графіком з оплатою за чергування згідно чинного законодавства.

На роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна 
(лікарі усіх спеціальностей, сестри медичні усіх спеціальностей, рентген 
лаборанти, медичні статистики, реєстратори медичні, молодші медичні 
сестри та інші) працівникові надана можливість приймання їжі протягом 
робочого часу в кімнаті для прийому їжі.

6.7. Працівник зобов’язаний відмітити свій прихід на роботу до 
початку роботи, а по закінченні робочого дня залишати своє робоче місце у 
порядку.

6.8. Час, витрачений на переодягання перед початком і після 
закінчення робочого дня (зміни), не включається до обліку робочого часу.

6.9. У разі невиходу працівника на роботу в свою зміну він повинен 
повідомити про це свого безпосереднього керівника або головну медичну 
сестру, які зобов’язані негайно вжити заходів щодо заміни його іншим 
працівником.

6.10. При прийнятті працівника на роботу за угодою сторін може 
встановлюватися неповний робочий час з оплатою пропорційною до 
відпрацьованого часу.

6.11. За згодою сторін Роботодавець може запроваджувати для 
працівників гнучкий режим робочого часу (далі - ГРРЧ) з визначенням
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початку закінчення та загальної тривалості робочого дня. При цьому 
сторонами повинно забезпечуватися відпрацювання нормальної тривалості 
робочого часу за відповідний обліковий період (робочий день, тиждень, 
місяць тощо). ГРРЧ може запроваджуватися на прохання працівників або за 
ініціативою Роботодавця за згодою працівників.

Рішення про переведення працівників на ГРРЧ здійснюється за їх 
згодою і оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) директора із 
зазначенням у ньому конкретних параметрів ГРРЧ (термін, порядок, умови 
застосування).

6.12. Робочий день (зміна) в умовах ГРРЧ складається з:
-фіксованого часу — часу, протягом якого працівник обов’язково 

повинен бути на робочому місці і виконувати виробничі функції;
-змінного часу — часу, у який працівник на власний розсуд може 

починати та закінчувати свій робочий день (зміну). Це, як правило, одна-дві 
години перед початком зміни та час після перерви на відпочинок та 
харчування;

-часу перерви на відпочинок і харчування, який може становити від
ЗО хвилин до 2 годин на зміну і використовуватися працівником на власний 
розсуд, включаючи можливість бути відсутнім на робочому місці.

6.13. Відсутність працівника на робочому місці у фіксований час без 
поважних причин вважається порушенням трудової дисципліни. Працівники, 
які порушують трудову дисципліну або інші умови праці, передбачені ГРРЧ, 
можуть бути позбавлені права користуватися цим режимом.

6.14. Роботодавець може тимчасово, на термін до одного місяця, 
переводити працівників з ГРРЧ на загальновстановлений на Підприємстві 
режим роботи відповідно до ст. 33 Кодексу законів про працю України. 
Під час виконання роботи поза межами Підприємства (службове відрядження 
тощо) працівник працює в режимі, загально встановленому для 
підприємства, на яке він відряджений.

6.15. Чергування працівників на Підприємстві після закінчення 
робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться тільки у 
виняткових випадках. Графік і тривалість чергування затверджуються 
Роботодавцем за погодженням із представницьким органом. Залучення 
працівників до чергування провадиться за письмовим наказом 
(розпорядженням) директора Підприємства в якому зазначаються умови та 
порядок роботи в дні чергування.

6.16. Не допускається залучення до чергування працівників більше 
одного разу на місяць, крім випадків, передбачених законодавством, а також 
чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок, жінок, які 
мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших за вісімнадцять 
років.

6.17. Жінки, які мають дітей - інвалідів або дітей віком від трьох до 
чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні, святкові 
та неробочі дні без їхньої письмової згоди. Чергування у вихідні, святкові та
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неробочі дні компенсується наданням додаткового відпочинку такої самої 
тривалості. Графіками чергування повинні передбачатися дні такого 
відпочинку.

Якщо працівникові належить чергувати після закінчення робочого дня, 
він приходить на роботу пізніше. Це положення поширюється на осіб як з 
нормованим, так і з ненормованим робочим днем. Тривалість чергування або 
роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості 
робочого дня.

6.18. Працівник зобов’язаний відмітити свій прихід на роботу до 
початку роботи, а по закінченні робочого дня залишати своє робоче місце у 
порядку.

6.19. Залучення працівників до надурочних робіт дозволяється лише у 
випадках і в порядку, передбачених законодавством.

6.10. Графік роботи Підприємства - з 8:00 до 21:00. Вихідний день -
неділя.
Вихідні (неробочі) дні можуть встановлюватись окремим наказом 

директора.
Святковими днями вважаються: 1 січня — Новий рік; 8 березня — 

Міжнародний жіночий день; 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності 
трудящих; 9 травня —  День Перемоги; 28 червня —  День Конституції 
України; 24 серпня — День незалежності України, 14 жовтня — День 
захисника України; дні релігійних свят: 7 січня —  Різдво Христове; один 
день (неділя) — ГІасха (Великдень); один день (неділя) — Трійця.

6.11. Забороняється у робочий час:
-відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати 

або знімати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення 
різного роду заходів;

-скликати збори, засідання і наради з питань, що не пов’язані з 
виробничим процесом.

6.12. Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з 
підприємством мають право на щорічну відпустку.

Щорічна основна відпустка надається працівникові згідно 
законодавства. На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і 
середня заробітна плата.

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в 
термін до 15 січня затверджуються директором Підприємства. При складанні 
графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників 
та можливості для їх відпочинку.

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено па 
частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина 
становитиме не менше 14 календарних днів.

Зміни в графік відпустки допускаються лише у виключних випадках 
за заявою працівника на ім’я керівника з повідомленням причини 
перенесення відпустки за погодженням з завідуючим структурним
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підрозділом, не пізніше ніж за 5 робочих днів.
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова 

компенсація за всі невикористані дні щорічної та додаткової відпусток.
За сімейними обставинами та з інших причин працівникові може 

надаватися відпустка без збереження заробітної плати загальною тривалістю 
не більше 15 календарних днів на рік (при умові, що щорічну відпустку вже 
використано).

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Праціник несе відповідальність за порушення трудової, 
технологічної та виробничої дисципліни, у тому числі за:

-невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на 
нього трудових обов’язків, визначених посадовими інструкціями та цими 
Правилами;

-прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом 
робочого дня) без поважних причин;

-появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного 
(токсичного) сп’яніння;

-розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
-недотримання інструкцій, які діють у закладі;

-чинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна 
власника.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 
застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;
2)звІльнення.

7.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією одразу 
після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця від дня виявлення, 
не враховуючи часу хвороби або перебування його у відпустці.

7.4. Для застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен 
зажадати від працівника письмового пояснення проступку.

Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для 
застосування стягнення. За кожне порушення трудової дисципліни 
дозволяється застосовувати тільки одне дисциплінарне стягнення. При 
накладанні дисциплінарного стягнення необхідно враховувати ступінь 
тяжкості скоєного проступку, обставини, за яких порушено правила 
поведінки, попередні досягнення в роботі та вчинки працівника. 
Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі та доводиться до відома 
працівника під підпис. Із цим наказом ознайомлюються всі працівники 
Підприємства.

7.4. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 
до працівника не застосовуватимуть нового дисциплінарного стягнення, то 
такого працівника вважають таким, що не має стягнення.
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Адміністрація може видати наказ про зняття накладеного стягнення, не 
чекаючи закінчення річного терміну, у разі якщо працівник не допустив 
нового порушення трудової дисципліни і показав себе добросовісним.

7.5. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення 
до працівників не застосовуються.

8.3аохочення за успіхи в роботі
8.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, ініціативу, тривалу і 

бездоганну роботу, значні трудові досягнення до працівників застосовуються 
такі заходи заохочення:

■ оголошення подяки;
и видача премії;
■ нагородження цінним подарунком;
■ підвищення на посаді;
и нагородження грамотами, іншими відзнаками Підприємства.
8.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку набирають чинності

з моменту затвердження їх трудовим колективом на загальних зборах.
8.3. Правила внутрішнього розпорядку вивішують у відділеннях у

доступному для загального ознайомлення місці.

Голова профспілкового комітету

В.О.Скуратовська

Підприємства 

С.М.Чепюк



Додаток 11
до колективного договору

на 2019-2022 роки

Перелік
професій і посад із шкідливими умовами праці, роботи в яких, 
дає право на скорочену тривалість тижня (на підставі атестації

робочих місць за умовами праці).

№ п/гі Найменування професії, посади Тривалість 
робочого тижня

1 Рентген лаборант ЗО годин

Д иректор Пі д при є м с тв а

С.М.Чешок

Голова профспілкового комітету 

1 ~1( В.О.Скуратовська



Додаток 12
до колективного договору

на 2019-2022 роки

Перелік 
професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в 

яких, дає право на щорічну додаткову відпустку

№ Найменування Тривалість додаткової Загальна тривалість
п\п професії відпустки в календарних щорічної відпустки в

посади днях календарних днях
1 Рентген лаборант 11 35

Директор Підприємства 

С.М.Чешок

Голова профспілкового комітету 

1 В.О.Скуратовська



Додаток 13
до колективного договору

на 2019 -2 0 2 2  роки

Перелік 
посад і професій працівників, якім надається додаткова 

відпустка за особливий характер праці

№
п/п Назва роботи, професії, посади

Тривалість
додаткової
відпустки

Загальна тривалість 
щорічної відпустки в 

календарних днях
1 2 О3 4
1 Медичний директор 7 31

2
Завідуючі терапевтичним, 
хірургічним, ортопедичним 
відділенням

7 31

оJ Лікар стоматолог -  терапевт 7 31
4 Лікар стоматолог - хірург 7 31
5 Лікар фізіотерапевт 7 31
6 Лікар зубний 7 31
7 Лікар стоматолог -ортопед 7 31
8 Головна медична сестра 7 31

9
Сестра медична терапевтичного 
відділення

7 31

10 Зубні техніки 7 31

11 Сестра медична 
фізіотерапевтичного кабінету 7 31

12 Сестра медична хірургічного, 
ортопедичного відділення 7 31

13

Молодша медична сестра 
(терапевтичного відділення 
хірургічного відділення, 
ортопедичного,
фізіотерапевтичного кабінету ЦСВ)

7 31

14 Слюсар -  сантехнік 4 28

15 Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будинків

4 28

16 Оператор комп’ютерного набору 4 28

17 Реєстратор медичний * 7 31

18 Сестра господиня * 7 31

* Зберегти відпустки раніше встановленої загальної тривалості за працівниками (якщо 
вони працювали на зазначених посадах до прийняття наказу М іністерства охорони 
здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик 
професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я", тобто до 29.03.2002 р.), які 
користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначена відповідно до
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законів та інших нормативно -  правових актів України, на весь час їх роботи на даному 
підприємстві, в установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм право 
на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалася, (абзац третій пункту 2 
в редакції Закону України від 02.11.2000 № 2073-Ш).

Директор Підприємства

С.М. Чешок

Голова профспілкового комітету

В.О.Скуратовська



Додаток 14
до колективного договору

на 2019 -  2022 роки

Перелік
посад і професій працівників, яким надається відпустка за 

иенормований робочий день га її тривалість

№
п/п

Назва роботи, професії 
посади

Тривалість 
додаткової відпустки

Загальна тривалість щорічної 
відпустки в календарних днях

1 2 3 4
1 Заступник директора 7 31
2 Головний бухгалтер 7 31
о3 Бухгалтер провідний 7 31
4 Бухгалтер 1 категорії 7 31
5 Бухгалтер II категорії 7 31

6 Начальник штабу цивільної 
оборони

7 31

7 Інженер з охороні праці 7 31
8 Завідувач господарства 7 31
9 Інженер 1 категорії 7 31
10 Інженер метролог 1 категорії 7 31
11 Технік 1 категорії 7 31
12 Інспектор з кадрів 7 31
13 Секретар -  друкар 7 31
14 Кастелянка 7 31
15 Водії 4 28
16 Завідувач виробництвом

Довідка : робітникам працюючим на 0,25 ставки додаткова відпустка не надається.

Директор Підприємства 
п

С.М.Чепюк

Голова профспілкового комітету

В.О.Скуратовська



Додаток 15
до колективного договору

на 2019 -2022 роки

С клад  
комісії по трудовим спорах 

комунального підприємства “Стоматологічна поліклініка № 1 
Житомирської міської ради

Від адміністрації: Від трудового колективу:

' .Медичний директор -  Ковальський Ю.А. 
2. Заступник директора -  Власюк Н.В.
3.Інспектор з кадрів -  Ж илінська Ю.В. 
-.Головна медична сестра -  Бікерська Е.О.

1.Голова профкому -  Скуратовська В.О.
2-4..Завідуючі 1,2 ортопедичного відділень -  
Хробуст Н.Д., М ельник В.М., Чудля О.В.
5.Завідувач хірургічним відділенням- Ш кола О.М.
6.Лікар стоматог-терапевт -  Слободенюк І.М.
7.Лікар-стоматолог-терапевт- Масленікова Ж.В.

Директор Підприємства

С.М.Чешок

Голова профспілкового комітету

ИГг В.О.Скуратовська



Додаток 16
до коллективного договору

на 2019 -  2022 роки

План 
заходів, спрямованих на зменшення захворюваності і 

травматизму

.\5>
п/п

Найменування заходів Строк виконання Хто відповідає

- зелення періодичних 
етичних оглядів

щорічно
Головна медсестра 

Бікерська Е.О.
•'»стеження на патогенний 

ст'.=с їлакок
2 рази на рік

Головна медсестра 
Бікерська Е.О.

\  геження на 
: тралійський антиген

щорічно Головна медсестра 
Бікерська Е.О.

Г.говедення дератизації 
приміщень поліклініки

щомісячно Сестра-господиня

5

Сзоєчасна заміна 
: лромінювачів 
бактерицидних в 
лікувальних кабінетах, ЦСВ 
та хірургічному відділенні

По закінченню 
терміну експлуатації

Головна медсестра 
Бікерська Е.О.

6
Періодичне проведення 
вимірів рівня освітлення, 
шуму та вібрації

щорічно
Головна медсестра 

Бікерська Е.О.

7
Своєчасно проводити 
гідравлічні випробування 
автоклавів ЦСВ

щорічно
Відповідальний за посуди за 

тиском

8 Своєчасно проводити виміри 
іонізуючого випромінювання 1 раз на два роки

Відповідальний за радіаційну 
безпеку

9
Згідно графіку проводити 
вимірювання опору ізоляції 
та заземлення

щорічно
Відповідальний за 

електрогосподарство

Директор Підприємства

С.М.Чепюк

Голова профспілкового комітету 

(?(<■ В.О.Скуратовська



Додаток 17
до колективного договору

на 2019 -  2022 роки.

Перелік
професій і посад працівників, яким безкоштовно видається спецодяг та інші

засоби індивідуального захисту

.\о п/п Назва професій та посад Назва спецодягу Кількість Термін носки
1 2 3 4 5

Лікар, сестра медична, 
молодша медсестра, сестра-

Халат бавовняний, 
ковпак або

4 24

господиня, рентген лаборант косинка, 
щітка для миття 

рук

4 24

чергова
Гардеробник Халат бавовняний, 

ковпак або 
косинка

1

1

12

12
Інженер, технік, 
електромонтер, слюсар та інші 
робітники на час роботи в 
лікувальних кабінетах

Халат бавовняний, 
ковпак

черговий

черговий

4 Лікар, сестра медична з 
фізіотерапії.

Рукавички гумові чергові

5 Лікарі хірургічних та 
терапевтичних відділень

Рукавички гумові до зносу

6 Лікар, сестра м ед и ч н а , 
молодша медсестра в рентген 
кабінеті

Фартух і спідниця 
із про-
свинцьованої
гуми,
рукавички із про- 
свинцьованої 
гуми, 
рукавички 
бавовняні, окуляри 
для адаптації при 
проявленні 
рентген плівки

чергові

чергові

до зносу 

до зносу

7 Лікарі і медсестри 
освітлювально- 
електролікувальних кабінетів

Рукавички 
діелектричні, 
окуляри захисні

чергові 

до зносу
8 Молодші медсестри, зайняті 

миттям плювальниць та іншого 
медичного інвентарю

Фартух не 
промокаючий, 
калоші гумові, 
рукавички гумові

чергові

чергові
чергові

; 9 Робітник с комплексного 
обслуговування, ремонту

Костюм
брезентовий,

1 12

будинків чобітки гумові, 
рукавички гумові, 
рукавички 
брезентові

1

1

12
чергові

3



2

Халат бавовняний, 
рукавички 
комбіновані, 
ковпак бавовняний

Халат бавовняний, 
капці шкіряні, 
ковпак бавовняний

Комбінезон 
бавовняний, 
рукавички 
комбіновані, 
куртка бавовняна 
на утепленій 
підкладці (на 
зовнішніх роботах 
взимку)___________
Костюм
бавовняний,
фартух
бавовняний з
нагрудником,
рукавички
комбіновані
Комбінезон з 
тканини “дощеві- 
намет”, чоботи 
кирзові, рукавиці 
комбіновані, 
куртка бавовняна 
на теплій 
підкладці

6

6

12

12

6
6

2
чергова

12

12

24
24

6

24

Голова профспілкового комітету 

В.О.Скуратовська



Додаток 18
до колективного договору

на 2019 -  2022 рік

Перелік
професій і посад працівників, яким надається  

безкоштовно мило, миючі та знеш коджувальні
засоби

№
п/п

Назва професії і посади Назва миючих та 
знешкоджувальних засоб1в.

Норма видачі 
на місяць

1 Лікар -  стоматолог - терапевт мило 100.г.
П Лікар -  стоматолог -  хірург мило 100.г.
•л Лікар -  фізіотерапевт мило 100.г.
4 Лікар-стоматолог-ортопед мило 100.г.
5 Лікарі зубні мило 100.г.

3\'бні техніки мило 100.г.
Сестра медична ( всіх відділень і 
са?: яетів)

мило 100.г.

'одш а медична сестра ( всіх 
мгг~" ,ень і кабінетів)

мило 100.г.

гтггтор медичний мило 100 г.
ІСЗшса. г : сподиня мило 100 г.

- X I -  медичний мило 50 г.
■ ■ н к а іі:л  штабу цивільної оборони мило 50 г.

[Я — и р  І категорії мило 100 г.
ІІЗвГЖЗ’ ч п р о л о г мило 100 г.

мило 100 г.
■■■рої пряні мило 100 г.

» '« ■ ш к ір мило 50 г.
І Х з і ~ рвчй іг ж' :■ _ -пі'тніїм----- —---_--------а------------------ мило 50 г.

19 -НДИПЦГ Ж  Ці '-і;у мило 50 г.
І .  С п т е  м м Г п  . ~ - “о набору мило 50 г.
і : мило 50 г.
--- ' _І мило 50 г.

' мило 100 г.
24 Реєстгитес - мило 50 г.
25 Прноирахьнжз ■ Т мило 100 г.

26 милокваліфікаційного ротркг*
200 г.

| .27
Робітник з  коу. : . . 
обслуговування : г . •. " 2 
розряду

мило 100 г.

28 Водій автомобі.ля мило 200 г.
29 Підсобний робітник мило 50 г.
ЗО Директор мило 100 г
31 Медичний директор мило 100 г.



и) 
и) 

и мило
мило

50 г.
50 г.

мило 100 г.

Голова профспілкового комітету

В.О.Скуратовська

3
Заступник директора
Головний бухгалтер
Місця спільного користування

Директор Підприємства
л Л

С М.Чепюк



Додаток 19
до колективного договору

на 2019 -  2022 роки

Перелік 
професій і посад працівників із шкідливими та небезпечними 
умовами прані, які мають право на одержання безкоштовно 

молока та інших продуктів

№
п/п

Найменування виробництв, 
професій, посад

П.6 “Переліку заходів і 
засобів з охорони праці” 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.06.2003 № 994

Кількість

1 Р ен тген о лаб о р ан т Ф енол  й іон ізую че 
в и п р о м ін ю ван н я ,  свинець , 
орган ічн і кислоти , хлор  
(в ідповідно  до  атестац ії  
роб о чи х  місць)

М олоко  0,5 
Сік з пектин. 0,250

Директор Підприємства

С.М.Чепюк

Голова профспілкового комітету 

 ̂ В.О.Скуратовська



Додаток 20
до колективного договору

на 2019 -  2022 роки

Список 
виробництв, робіт, професій, посад, зайнятість в яких дає 

право на пенсію за віком на пільгових умовах за списком №1 
(за результатами атестації робочих місць за умовами праці)

№
п/п

Най м е ну в ан н я в ід діл е н ня 
(кабінету) Категорії працівників Кількість

працівників
1 Рентгенкабінет Рентгенолаборант 4

Д ир е ктор Пі д гір и є мства

С.М. Чешок

Голова профспілкового комітету 

Н' В.О.Скуратовська



Додаток 21
до колективного договор>

на 2019 -  2022 роки.

Список 
професій та посад, які підлягають обов’язковим медичним оглядам.

№
п/п

Підрозділ Професія, посада Ш кідливі чинники Періодичність

1 ФТК Лікар-фізіотерапевт
Неіонізуюче

випромінювання
1 раз на рік

2 ФТК Сестра медична
Неіонізуюче 

випромінювання, 
інфікований матеріал

1 раз на рік

о3 ФТК Молодші медсестри
Неіонізуюче 

випромінювання, 
інфікований матеріал

1 раз на рік

4
Пародонтологічний
кабінет

Лікар -  стоматолог - 
терапевт

Інфікований матеріал 1 раз на рік

5
Пародонтологічний
кабінет

Сестра медична Інфікований матеріал 1 раз на рік

6
Хірургічне
відділення

Лікар -  стоматолог - 
хірург

Інфікований матеріал, 
напруга зору

1 раз на рік

7
Хірургічне
відділення

Сестра медична
Фізичні 

навантаження, 
інфікований матеріал

1 раз на рік

\ Рентгенкабінет Рентген-лаборант Іонізуюче
випромінювання

1 раз на рік

- Терапевтичні 
зідлілення 1, 2,

Лікарі-стоматологи - 
терапевт; лікар зубні

Локальна вібрація, 
напруга зору 1 раз на рік

10 Терапевтичні 
відділення 1, 2, Сестра медична Інфікований матеріал 1 раз на рік

11 Терапевтичні 
відділення 1. 2. Молодші медсестри Інфікований матеріал 1 раз на рік

12 Пародонтологічний
кабінет Молодші медсестри Інфікований матеріал 1 раз на рік

13 Хірургічне
відділення Молодші медсестри Інфікований матеріал 1 раз на рік



ц с в Сестра медична Апарат під тиском 1 раз в 2 роки

ЦСВ М олодші медсестри Апарат під тиском 1 раз в 2 роки

АГЧ Секретар-друкарка
Напруга зору, фізичні 

навантаження
раз на рік

АГЧ Сестра-господиня Інфікований матеріал 1 раз на рік

АГЧ

АГЧ

Кастелянка Інфікований матеріал

Молодші медсестри Інфікований матеріал

раз на рік

раз на рік

20 Ортопедичне
відділення

Лікарі-стоматологи 
ортопеди;зубні 

техніки

Локальна вібрація, 
напруга зору

1 раз на рік

Ортопедичне
відділення

~>2 Ортопедичне
відділення

Сестра медична Інфікований матеріал

Молодші медсестри Інфікований матеріал

раз на рік

1 раз на рік

Директор Підприємства

С.М.Чепюк

Голова профспілкового комітету

В.О.Скуратовська



Д п д ц їи к

КОЛОК І і н ш о ї  о  д о  і о м о р \  

н а  2 0 1Ч 2 0 2 2  р о к и

Комплексні інженерно-технічні заходи 
щодо досягненим встановлених нормативів безпеки, гігієну праці та виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 

виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій.

№
п/п

Найменування заходів 
(робіт)

Вартість робіт

Сгрок
виконання

Соціальна ефективність заходів

Особи, 
відповідальні за 

виконання 
(посада, 

прізвище)

Асигновано 
в рік

фактично
витрачено

кількість 
працюючих, яким  

планується 
поліпшити умови 

праці

досягнутий
результат

всього в т.ч. 
жінок всього в Т.Ч. 

ЖІНОК
1 Проведення експертизи 

устаткування, що 
відпрацювали 
встановлений термін, з 
метою з ’ясування 
можливості подальшої 
його експлуатації, скласти 
перелік обладнання,яке 
відпрацювало 
встановлений строк 
експлуатації

безкоштовно 2 0 1 9 -2 0 2 2 Директор,
інженерно-
технічні
працівники
поліклініки

2 Проведення навчання та 
перевірки знань з питань 
охорони праці керівників 
структурних підрозділів

безкоштовно 2 0 1 9 -2 0 2 2 Комісія 
поліклініки 3 
охорони праці



3 Перевірка, випробування 
та вимірювання опору 
захисних заземлень, 
струму короткого 
замикання петлі “фігш 
нуль” та опору ізоляції 
електроустановок

5,0 тис.гри.

4 Обновлення відрізню 
вальної нофарбонки 
обладнання

1,0 тис.грн

5 Обслуї овування пожежної 
сигналізації

12,0 тис.грн.

6 Зарядка  та
техобслуговування
вогнегасників

2,0 тис .грн.

7 Ремонт підлоги на 
цокольному поверсі с 
заміною лінолеуму

ЗО тис..грн.

8 Перевірка теплового 
лічильника

3 тис. грн.

Директор Підприємства

С.М.Чепюк
7



2 0 1 9 -  2022

2 0 1 9 - 2 0 2 2

2 0 1 9 - 2 0 2 2

2 0 1 9 - 2 0 2 2

2 0 1 9 - 2 0 2 2

І іідновідальний
за
електрогосподар
ство

Інженер з ОП

Відповідальний 
за пожежну 
безпеку, 
директор
Відповідальний 
за пожежну 
безпеку.
директор_______
Інженер з ОП

2019  - 2022 Завідуючий
господарством

Голова профспілкового комітету

% В.О.Скуратовська



Додаток 23
до колективного договору

на 2019 -  2022 роки

Перелік
робіт, при виконанні яких необхідні технічні перерви

№
п/п Вид робіт Відділення Тривалість

перерви
Періодичність

перерви

1 Комп’ютерний набір 
тексту

Приймальня,
бухгалтерія 10 хв. за 1 год.

Директор Підприємства
А І

С.М.Чепюк

Голова профспілкового комітету

В.О.Скуратовська



Додаток 24
до колективного договору

на 2019 -2022 роки )ГО

Перелік
осіб, відповідальних за виконання норм та положень 5

колективного договору та термін їх виконання

№
п/п

Найменування розділів та 
номери пунктів

Термін
виконання Посада

1 Загальні положення Постійно Роботодавець, 
голова профкому,

2 Виробнича діяльність Постійно Роботодавець, 
голова профкому,

3 Забезпечення зайнятості Постійно Роботодавець

4 Оплата праці Постійно Роботодавець

5 Охорона праці Постійно
Роботодавець 
інженер з ОП 

профком

Директор Підприємства

С.М.Чешок

Голова профспілкового комітету 

м\% Ьі] В . О. С куратовська



ГЧ 
го

Додаток 25
до колективного договору

на 2017 -  2022 роки

Склад 
комісії з контролю за виконанням колективного договору

Від адміністрації Від трудового колективу
1 .Ковальський Ю.А. 1 .Слободенюк І.М.
.ВласюкН.В. 2.Німко О.В.
.Чудесникова В . Д. З .Мельник В .М.

4.Жилінська Ю. В . 4.Хробуст Н.Д.

Директор Підприємства Голова профспілкового комітету

С.М.Чешок 1*'~- В.О.Скуратовська



Зміст

Колективний договір

Додаток 1 Положення про оплату праці працівників.

Додаток 2 Порядок виплати допомоги на оздоровлення медичним 
працівникам.
Додаток 3 Положення про надання матеріальної допомоги.
Додаток 4 Порядок виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з 
базовою та неповною вищою медичною освітою.
Додаток 5 Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких 
встановлюється доплата в розмірі 15% схемного посадового окладу 
(тарифної ставки) робітникам, спеціалістам і службовцям поліклініки (на 
підставі атестації робочих місць за умовами праці).
Додаток 6 Перелік посад, на які встановлюються доплати за роботу з 
дезінфікуючими засобами.
Додаток 7 Перелік професій, посад працівників, яким можуть 
встановлюватися доплати за суміщення, сумісництво, розширення зони 
обслуговування, збільшення обсягу виконаних робіт, виконання обов’язків 
тимчасово відсутнього працівника (складність, напруженість та високу якість 
роботи) у розмірі до 50% посадового окладу.
Додаток 8 Перелік посад, на які встановлюються доплати та надбавки 
індивідуального характеру.
Додаток 9 Положення про преміювання працівників.
Додаток 10 Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Додаток 11 Перелік професій і посад із шкідливими умовами праці, роботи в 
яких, дає право на скорочену тривалість тижня (на підставі атестації робочих 
місць за умовами праці).
Додаток 12 Перелік професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в 
яких, дає право на щорічну додаткову відпустку.
Додаток 13 Перелік посад і професій працівників, якім надається додаткова 
відпустка за особливий характер праці.
Додаток 14 Перелік посад і професій працівників, яким надається відпустка
з і ненормований робочий день та її тривалість.
Додаток 15 Склад комісії по трудовим спорах.
Додаток 16 План заходів, спрямованих на зменшення захворюваності і
травматизму.
Додаток 1" Перелік професій і посад працівників, яким безкоштовно 
видається спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.
Додаток 18 Перелік професій і посад працівників, яким надається 
безкоштовно мило, миючі та знешкоджувальні засоби.



Додаток 19 Перелік професій і посад працівників із шкідливими та 
небезпечними умовами праці, які мають право на одержання безкоштовно 
молока та інших продуктів.
Додаток 20 Список виробництв, робіт, професій, посад, зайнятість в яких 
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за списком №1 (за 
результатами атестації робочих місць за умовами праці).

Додаток 21 Список професій та посад, які підлягають обов’язковим 
медичним оглядам.
Додаток 22 Комплексні інженерно-технічні заходи щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієну праці та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій.
Додаток 23 Перелік робіт, при виконанні яких необхідні технічні перерви. 
Додаток 24 Перелік осіб, відповідальних за виконання норм та положень 
колективного договору та термін їх виконання.
Додаток 25 Склад комісії з контролю за виконанням колективного договору.


