
4.1.8. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, 
святковим або неробочим днем, виплачувати її напередодні.
4.1.9. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівникам Закладу 
згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, 
затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078, а також іншими актами 
законодавства.
4.1.10. Зберігати середній заробіток за основним місцем роботи за медичними й 
фармацевтичними працівниками, яких направляють до закладів післядипломної 
освіти для підвищення кваліфікації, підготовки й перепідготовки як за 
основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
4.1.11. Забезпечувати оплату часу простою не з вини працівника в розмірі 
середньої заробітної плати, але не менше його посадового окладу.
4.1.12. Сприяти зростанню фондів оплати праці та встановленню 
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплата праці працівників 
галузі.
4.2. Профком зобов’язаний
4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в Закладі законодавства про 
оплату праці, зокрема й своєчасність виплати заробітної плати згідно з 
нормативними актами Роботодавця й затвердженим табелем обліку робочого 
часу, підвищення посадових окладів, доплат та надбавок, як-от працівникам, 
зайнятим на важких роботах, роботах зі шкідливими й небезпечними умовами 
праці.
4.2.2. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення працівникам розмірів 
заробітної плати, премій, компенсацій, доплат, надбавок, надання пільг.
4.2.3. Здійснювати контроль за проведенням індексації заробітної плати.
4.3. Сторони домовилися
4.3.1. Спільно визначати й затверджувати умови оплати праці працівників 
Закладу шляхом роботи в комісії з формування заробітної плати; увести до 
складу комісії представника Профкому.
4.3.2. Не приймати в односторонньому порядку рішення з питань оплати праці, 
що погіршують умови, які встановлює цей Колективний договір.
4.3.3. Повідомляти працівників про запровадження нових або зміну чинних 
умов праці в бік погіршення, не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження 
або зміни.
4.3.4. Своєчасно ознайомлювати працівників, якщо запровадили нові умови 
оплати праці.

Розділ 5. Охорона праці

5.1. Роботодавець зобов’язаний
•5.1.1. Створити на кожному робочому місці належні, здорові та безпечні 

умови праці; забезпечити належні санітарно-побутові умови відповідно до 
вимог КЗпП, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ 
(ідалі— Закон про охорону праці), санітарних норм та правил. Забезпечити



умови праці, оснащення робочих місць, режим праці та відпочинку при роботі з 
комп'ютерною технікою відповідно до державних санітарних норм та правил.

5.1.2. Інформувати під розписку працівників під час укладання трудового 
договору про умови праці в Закладі та про наявність на їхньому робочому місці 
небезпечних та шкідливих виробничих чинників, які ще не усунули, можливі 
наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги та 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та 
Колективного договору.

5.1.3. Не пропонувати працівникам роботу, яка згідно з медичним 
висновком протипоказана їм за станом здоров’я.

5.1.4. Забезпечити згідно із Законом про охорону праці 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності всіх працівників Закладу (ст. 5 Закону про охорону праці).

5.1.5. Укласти договори страхування лікарів, біологів, фахівців 
із неповною вищою медичною освітою та молодшого медичного персоналу на 
випадок інфікування ВІЛ під час виконання професійних обов’язків відповідно 
до постанови КМУ «Про затвердження Порядку та умов обов’язкового 
страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування 
вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних 
обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті 
від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій 
медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому 
страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час 
виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку 
з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ- 
інфекції» від 16.10.1998 № 1642.

5.1.6. Забезпечити дотримання вимог Закону про охорону праці, інших 
нормативних актів, зокрема щодо:
- упровадження в Закладі системи управління охороною праці;
- створення в Закладі служби з охорони праці, затвердження положення про 

неї, прав та обов’язків працівників служби;
- належного утримання будівель і споруд, здійснення контролю технічного 

стану обладнання та устаткування щодо їх безпечного використання;
- усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних 

захворювань та здійснення профілактичних заходів, які визначили комісії 
за підсумками розслідування таких випадків;

- контролю за тим, як працівники дотримують технологічних процесів, 
правил поводження з машинами, механізмами та устаткуванням, 
використанням засобів колективного та індивідуального захисту, 
виконанням робіт відповідно до вимог законодавства з охорони праці;

- розроблення та затвердження положень, інструкцій, інших локальних 
нормативних актів, установлення правил виконання робіт і поведінки



працівників у приміщеннях зі шкідливими чинниками, на робочих місцях, 
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

- ужиття термінових заходів для надання допомоги потерпілим, залучення (за 
необхідності) професійних аварійних (рятувальних) служб і формувань 
у разі виникнення в Закладі аварій та нещасних випадків (ст. 13 Закону про 
охорону праці).

5.1.7. Аналізувати стан охорони праці та причини виробничого 
травматизму й захворювань, розробляти щорічно й аналізувати виконання 
невідкладних заходів щодо запобігання виробничому травматизму.

5.1.8. Створити атестаційну комісію для організації і проведення атестації 
робочих місць за умовам и праці, включивши до її складу представників 
профкому.

5.1.9. Проводити раз на п’ять років атестацію робочих місць за умовами 
праці.

Проводити позачергову атестацію робочих місць за умовами праці у разі 
аргументованого звернення Профкому або працівника про наявні на його 
робочому місці несприятливі умови праці.

5.1.10.3а результатами атестації робочих місць розробляти заходи щодо 
приведення (поліпшення) умов праці у відповідність до вимог регламентів, 
директив, конвенцій, стандартів, інших нормативних актів з охорони праці.

5.1.11. Забезпечити належне технічне утримання машин, механізмів, 
споруд, будівель, виробничого обладнання й устаткування щодо їх безпечного 
використання; проводити періодично, згідно з вимогами нормативних актів 
з охорони праці, експертизу їх технічного стану.

5.1.12. Забезпечувати безкоштовно працівників, які працюють на роботах 
зі шкідливими й небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних 
із забрудненням або які здійснюються в несприятливих температурних умовах, 
санітарним та спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту за встановленими нормами.

5.1.13. Забезпечити за рахунок Закладу прання, хімчистку, знезараження, 
відновлення та ремонт спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального 
захисту.

5.1.14. Видавати на роботах, де можливі забруднення або вплив на шкіру 
шкідливих речовин, безплатно за встановленими нормами мийні, змивальні та 
знешкоджувальні засоби.

5.1.15. Забезпечувати в осінньо-зимовий період стійкий температурний 
режим у виробничих та службових приміщеннях Закладу згідно 
з установленими нормами, щорічно виконувати заходи з підготовки зазначених 
приміщень до роботи в такий період у терміни до 15 жовтня.

5.1.16. При своєчасному проходженні медичного огляду зберігати за ним 
місце роботи та середній заробіток за час такого огляду.

5.1.17. Відсторонювати від роботи працівників, які ухиляються від 
проходження обов’язкових медичних оглядів.



5.1.18. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності й випадків 
тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин 
захворювань.

5.1.19. Організувати проведення своєчасного розслідування й обліку 
кожного випадку травмування працівників на території Закладу або в зонах 
обслуговування, нещасного випадку, професійного захворювання або аварії 
на виробництві. Забезпечити безумовне виконання організаційно-технічних 
заходів щодо усунення причин нещасного випадку на виробництві для 
запобігання їх у майбутньому, які зазначила комісія з розслідування нещасного 
випадку на виробництві.

5.1.20. За порушення нормативно-правових актів з охорони праці 
притягати винних працівників до відповідальності відповідно до законодавства.

5.1.21. Розробляти необхідні нормативні акти з охорони праці, технічну 
документацію з охорони праці та заходи щодо запобігання виробничому 
травматизму, приведення робочих місць у відповідність до вимог з охорони 
праці.

5.1.22. Проводити навчання і перевірку знань з охорони праці працівників, 
як того вимагає Закон України “Про охорону прані”.

5.1.23. Застосовувати до працівників заходи стимулювання за участь та 
ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення 
умов праці (ст. 25 Закону України «Про охорону праці»).

5.2. Профком зобов’язаний
5.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 
виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами колективного та індивідуального 
захисту.

5.2.2. Якщо існує загроза життю або здоров’ю працівників, вимагати від 
адміністрації Закладу негайно припинити роботи на робочих місцях, 
у структурних підрозділах загалом на період, необхідний для усунення загрози 
життю або здоров’ю працівників.

5.2.3. Інформувати працівників про їхні права й гарантії у сфері охорони 
праці.

5.2.4. Спільно з Роботодавцем проводити навчання з питань охорони праці.
5.2.5. Брати участь у:
розробці програм, положень, локальних нормативних актів із питань 
охорони праці в Закладі;
проведенні атестації робочих місць, за результатами якої вносити 
пропозиції щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування, 
оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій; 
розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, 
складанні актів про нещасний випадок на виробництві, а також готувати 
власні висновки та пропозиції, представляти інтереси потерпілого



(за необхідності) в судовому порядку, в інших органах і установах 
з окресленого питання.

5.3. Працівники зобов’язані
5.3.1. Вивчати й виконувати вимоги:

- нормативно-правових та нормативних актів з охорони праці, 
доведених до них у встановленому порядку;

- правил експлуатації медичної апаратури, устаткування, машин та 
інших засобів, що використовують у роботі;

- поводження з лікувальними газами тощо.
5.3.2. Використовувати в роботі засоби індивідуального й колективного 

захисту.
5.3.3. Проходити в установленому законодавством порядку попередній та 

періодичні медичні огляди.
5.3.4. Дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку 

та здоров’я оточуючих людей під час перебування на території Закладу.
5.3.5. Своєчасно інформувати відповідних посадових осіб про виникнення 

небезпечних і аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці, в структурному 
підрозділі. Особисто вживати заходів щодо запобігання таким випадкам та їх 
усунення.

5.3.6. Відмовитися від виконання дорученої роботи, якщо виникла 
виробнича ситуація, небезпечна для їхнього життя чи здоров’я, для оточення, 
виробничого середовища чи довкілля.

5.3.7. Утримуватися від куріння тютюнових виробів та електронних систем 
доставки нікотину, в не відведених місцях, на території Закладу.

Розділ 6. Соціально-трудові пільги, гарантії та компенсації

6.1. Роботодавець зобов’язаний:
6.1.1. Надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення 

в розмірі не менше посадового окладу під час надання основної щорічної 
відпустки, а також для вирішення соціально-побутових питань відповідно 
до затвердженого Положення про надання матеріальної допомоги працівникам 
(Додаток 8).

6.1.2. Організувати лікувально-профілактичну допомогу для працівників 
Закладу, зокрема шляхом позачергового медичного обслуговування 
працівників та членів їхніх сімей, добровільного медичного страхування 
працівників Закладу.

6.1.3. Обов’язкове страхування медичних працівників на випадок 
інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними професійних 
обов’язків (П КМ України від 16 жовтня 1998 року № 1642).

6.1.4. Адміністрація підприємства гарантує надання співробітникам вільного 
часу для проходження медичних оглядів та явки у державні органи за



викликами (повістками), без проведення будь-яких відрахувань із заробітної 
плати чи інших дисциплінарних санкцій.

6.2. Профком зобов’язаний
6.2.1. Здійснювати контроль за наданням працівникам пільг і компенсацій, 

встановлених трудовим законодавством, Колективним договором та іншими 
нормативними актами.

6.2.2. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки КНП «Обласний 
центр крові» при потребі в медичному лікуванні та в інших випадках, за 
рахунок коштів профспілкового бюджету.

Розділ 7. Гарантії діяльності профкому 

Роботодавець зобов’язаний:
7.1. Безоплатно надавати Профкому приміщення з усім необхідним 

обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною для 
забезпечення його діяльності, а також для проведення профспілкових заходів 
тощо.

7.2. Надавати на запит Профкому протягом тижня всю необхідну 
інформацію з питань, що є предметом цього Колективного договору; сприяти 
реалізації права Профспілки із захисту трудових і соціально-економічних 
інтересів працівників.

7.3. Забезпечити вільний доступ членів Профкому до матеріалів, 
документів, а також фізичний доступ до всіх підрозділів і служб Закладу для 
здійснення наданих Профкому повноважень щодо громадського контролю 
за дотриманням законодавства про працю, станом охорони праці, виконанням 
Колективного договору.

7.4. Забезпечувати Профкому можливість розміщувати власну інформацію 
у приміщеннях і на території Закладу в доступних для працівників місцях.

7.5. Розглядати протягом семи днів вимоги й подання Профкому щодо 
усунення порушень законодавства про працю та Колективного договору, 
невідкладно вживати заходів щодо їх усунення.

7.6. Утримувати за наявності письмових заяв працівників, які є членами 
Профспілки, щомісячно й безоплатно із заробітної плати та перераховувати 
в безготівковому порядку протягом трьох банківських днів після виплати 
заробітної плати на рахунок Профкому (на субрахунок Профкому у вищій 
організації Профспілки) членські внески.

7.7. Змінювати умови трудового договору, оплати праці, притягати 
до дисциплінарної відповідальності працівників, яких обрали до складу 
Профкому, лише за попередньою згодою Профкому.

7.8. Надавати членам Профкому, не звільненим від своїх посадових 
обов'язків, вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку для 
виконання громадських обов'язків в інтересах членів профспілки і трудового



колективу та на час участі як делегатів у роботі конференцій або зборів 
профспілкової організації.

7.9. Звільняти членів Профкому, крім додержання загальної процедури, 
виключно за наявності попередньої згоди Профкому, а також вищого 
виборного органу для цієї профспілкової організації.

7.10. Інформувати Профком про внесення змін до Статуту Закладу, які 
стосуються трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Розділ 8. Гарантії працівникам - членам профспілки 
працівників охорони здоров’я України

8.1. Роботодавець зобов’язаний:
8.1.1. Не розривати трудовий договір із працівниками— членами 

Профспілки працівників охорони здоров’я України без попередньої згоди 
Профкому, якщо:

- змінилася організація виробництва і праці, зокрема, якщо Заклад 
реорганізувався або перепрофілювався, скоротилися чисельність або штат 
працівників;
-виявили невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній 
роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які 
перешкоджають продовженню цієї роботи;
- працівник систематично не виконує без поважних причин обов’язки, які 
покладає на нього трудовий договір або правила внутрішнього трудового 
розпорядку, якщо до працівника раніше застосовували заходи 
дисциплінарного або громадського стягнення;
-прогуляв роботу (зокрема, не був на роботі понад три години протягом 
робочого дня) без поважних причин;
- не явився на роботу протягом більше ніж чотири місяці підряд через 
тимчасову непрацездатність, окрім відпустки по вагітності й пологах, якщо 
законодавство не встановлює триваліший термін збереження місця роботи 
(посади) за певного захворювання. За працівниками, які втратили 
працездатність через трудове каліцтво або професійне захворювання, місце 
роботи (посада) зберігають до відновлення працездатності або 
встановлення інвалідності;
- прийшов на роботу в нетверезому стані, у стані наркотичного або 
токсичного сп’яніння;
- безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, проте 
вчинив дії, що дають підстави для втрати довіри до нього з боку 
Роботодавця;
- виконує виховні функції, проте здійснив аморальний проступок, 
не сумісний із продовженням цієї роботи.
Щоб визначити наявність такого права, інформацію про вихід 

(виключення) працівника з лав Профспілки надають Роботодавцю протягом 
трьох днів із дня припинення членства.



8.1.2. Розглядати рекомендації (пропозиції) Профкому у випадках:
визначення переважного права залишення на роботі під час 

скорочення чисельності та штату працівників за умов рівної 
продуктивності праці та кваліфікації;

визначення працівників, яким у першочерговому порядку 
пропонують вакантні посади одночасно із повідомленням про майбутнє 
вивільнення;

визначення працівників, яким виплачують матеріальну допомогу, та 
її розміру;

установлення та визначення конкретного розміру надбавок, доплат;
прийняття працівників на роботу за внутрішнім сумісництвом, 

установлення суміщення професій (посад), покладення обов’язків 
тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своїх основних 
обов’язків, заміщення (тимчасове замісництво) посад.
Якщо такі рекомендації (пропозиції) Профкому не врахували, надавати 

відповідні обгрунтовані заперечення.
8.1.3. На запрошення брати участь у засіданнях Профкому, зборах 

(конференціях) первинної профспілкової організації.

8.2. Профком зобов’язаний:
8.2.1. Розглядати подання Роботодавця про надання згоди на звільнення 

працівника з підстав, передбачених у пункті 8.1.1 Колективного договору, 
у такому порядку:

8.2.1.1. Розглядає в десятиденний термін обгрунтоване письмове подання 
Роботодавця, яке підписав керівник Закладу або інша особа, наділена правом 
розірвання трудових договорів із працівниками, про надання згоди 
на розірвання трудового договору з працівником;

8.2.1.2. Розглядає подання Роботодавця у присутності працівника, на якого 
воно внесене. Розглядати подання за відсутності працівника можна лише 
за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може 
виступати інша особа, зокрема й адвокат. Якщо працівник або його 
представник не з’явився на засідання Профкому незалежно від причин, розгляд 
заяви відкладають до наступного засідання в межах 10-ти денного терміну. 
Лише якщо працівник (його представник) повторно не з’явився без поважних 
причин, подання Роботодавця можна розглядати за відсутності працівника. 
Участь представника Роботодавця під час розгляду цього питання 
не обов'язкова;

8.2.1.3. Повідомляє Роботодавця про рішення у письмовій формі протягом 
трьох днів після його прийняття. Якщо Профком пропустив цей термін, 
вважається, що він дав згоду на розірвання трудового договору.

Рішення Профкому про відмову в наданні згоди на розірвання трудового 
договор;- має бути обґрунтованим та містити посилання на правове 
обґрунтування незаконності звільнення працівника або посилання нате, що 
Роботодавець не врахував фактичні обставини, за яких розірвання трудового



договору з працівником — порушенням його законних прав. Якщо в рішенні 
немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового 
договору, Роботодавець має право звільнити працівника без згоди Профкому.

Роботодавець має право розірвати трудовий договір із працівником лише 
впродовж місяця з дня отримання згоди Профкому. Подання про надання згоди 
на розірвання трудового договору з працівником Роботодавець подає 
до Профкому не раніше ніж за місяць до запланованої дати розірвання 
трудового договору з працівником.

8.2.2. Не застосовувати Положення пункту 8.2.1 Колективного договору 
при звільненні працівника у випадках, якщо:

- результат випробування, обумовленого під час прийняття на роботу, 
незадовільний;

- поновили на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
- звільнили керівника Закладу (відокремленого структурного підрозділу) або 

його заступників, головного бухгалтера Закладу або його заступників;
- звільнили працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (зокрема 

й дрібне) майна Роботодавця. Факт розкрадання має установлювати вирок 
суду, який набрав законної сили, або постанова органу, до компетенції 
якого входить накладення адміністративного стягнення.
8.2.3. Забезпечити надання безоплатних консультацій для членів 

Профспілки з питань праці та її оплати, охорони праці, пенсійного 
забезпечення, соціального страхування та, за необхідності, представництво 
інтересів членів Профспілки в комісії по трудових спорах (за наявності).

8.2.4. Забезпечити організацію та проведення культурного дозвілля для 
членів Профспілки та їхніх дітей у межах видатків на відповідні заходи.

8.2.5. Забезпечити участь членів Профспілки та їхніх дітей у дитячо- 
юнацькій спартакіаді та інших спортивно-масових заходах, організатор яких — 
Профспілка. За необхідності надавати допомогу в залученні дітей для навчання 
у спортивних секціях.

8.2.6. Надавати членам Профспілки матеріальну допомогу за потреби 
у дороговартісному медичному лікуванні та в інших випадках.

8.2.7 Забезпечити повне або часткове відшкодування документально 
підтверджених витрат сім’ї, пов’язаних із похованням члена Профспілки або 
членів його сім’ї в межах видатків на відповідні заходи.

8.2.8. Забезпечити путівками на санаторно-курортне лікування, 
оздоровлення та відпочинок безоплатно або з частковою компенсацією вартості 
для членів Профспілки, членів їхніх сім’ї у межах видатків на відповідні 
заходи.

8.2.9. Брати участь в організації науково-практичних семінарів, 
конференцій, круглих столів на виробничу, культурну, науково-просвітницьку, 
патріотичну та профспілкову тематику із залученням представників вищих 
організацій Профспілки та відповідних фахівців інших підприємств, установ, 
організацій.



8.2.10. Забезпечувати правовий та соціально-економічний захист 
вивільнюваних працівників -  членів Профспілки.

Розділ 9. Контроль за виконанням колективного договору

Сторони домовилися:
9.1. Контролювати виконання Колективного договору нерідше одного 

разу на рік спільною комісією, яку сформували Сторони (Додаток 11).
9.2. На час роботи комісії увільняти її членів від основної роботи 

зі збереженням середнього заробітку.
9.3. Раз на рік, у першому кварталі, спільно розглядати підсумки 

виконання Колективного договору за попередній рік, заслуховувати звіт 
Роботодавця та голови Профкому щодо взятих на себе зобов’язань на зборах 
(конференції) трудового колективу.

9.4. Надавати повноважним представникам Сторін на безоплатній основі 
наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю 
за виконанням Колективного договору.

9.5. Якщо несвоєчасно виконали, не виконали зобов’язання 
за Колективним договором, аналізувати причини та вживати термінові заходи 
щодо забезпечення їх реалізації.

9.6. Якщо порушили чи не виконали зобов’язання Колективного договору 
з вини конкретної посадової особи Закладу, а також якщо вона не надала 
інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і контролю 
за виконанням Колективного договору, притягати її до відповідальності згідно 
з чинним законодавством.

Підписи Сторін

Директор Комунального 
некомерційного підприємства 

«Обласний центр крові» 
Житомирської обласної ради

Голова Первинної профспілкової 
організації КНП «Обласний центр 

крові» Житомирської обласної ради 
Професійної спілки працівників 

охорони здоров’я України


