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Р о з д і л  І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

1.1.Мета укладання колективного договору:
1.1.1. Цей договір укладено з метою регулювання трудових та соціально-економічних 
відносин, узгодження інтересів працівників і власника з питань, що є предметом цього 
договору.
1.1.2. Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю 
України, Закону України “Про колективні договори і угоди”, інших актів законодавства.
1.1.3.Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення 
умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, 
трудових і соціально економічних прав і інтересів працівників.

1.2. Сторони договору та їх повноваження:
1.2.1. Договір укладено між роботодавцем комунального некомерційного підприємства 
«Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної 

ради, в особі в.о. директора підприємства (надалі Роботодавець) МОШКІВСЬКОЇ 
Світлани Андріївни з однієї сторони, і трудовим колективом комунального 
некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Житомирської обласної ради в особі голови виборного органу первинної 
профспілкової організації ВОЄВОДИ Валерія Олександровича (надалі Профспілкова 
організація) з іншої сторони, уклали цей Договір про свої взаємні зобов’язання.
1.2.2. Роботодавець підтверджує, що він має повноваження, визначені чинним 

законодавством та Статутом підприємства, на ведення колективних переговорів, 
укладання колективного договору і виконання зобов’язань сторони роботодавця, 
визначених цим договором.

1.2.3. Профспілкова організація має повноваження, визначені чинним законодавством та 
Статутами профспілок, на ведення колективних переговорів, укладання 
колективного договору і виконання зобов’язань профспілкової організації, 
визначених цим договором.

1.2.4. Роботодавець та Профспілкова організація (надалі Сторони) визнають
повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватись принципів соціального 
партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної
відповідальності, конструктивності й аргументованості при проведенні переговорів 
щодо укладання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, 
вирішення трудових і соціально-економічних відносин.

1.2.5. Сторони визнають цей колективний договір нормативним актом, на підставі 
якого здійснюються регулювання всіх соціально-економічних, виробничих і 
трудових відносин на підприємстві протягом усього періоду його дії.

1.2.6. Сторони виходять з того, що його положення не можуть погіршувати становище 
працівників порівняно з чинним законодавством України. Визначені 
законодавством норми і гарантії є базовими мінімальними гарантіями, на підставі 
яких у Колективному договорі встановлюються додаткові трудові та соціально- 
економічні гарантії та пільги з урахуванням реальних можливостей виробничого, 
матеріального та фінансового забезпечення підприємства.

1.2.7. Умови трудових договорів найманих працівників не можуть суперечити 
положенням Колективного договору, а у разі існування такої суперечності, 
відповідні умови автоматично визнаються недійсними.

1.3. Сфера дії договору:
1.3.1. Колективний договір є локальним нормативним актом соціального партнерства, 

який призначений для регулювання колективних трудових відносин, а також



соціально-економічних питань, які підлягають визначенню за погодженням Сторін 
відповідно до положень чинного законодавства.

1.3.2. Положення даного колективного договору поширюється на всіх працівників 
підприємства, як для роботодавця так і для кожного члена трудового 
колективу, незалежно від того, чи є вони членами профспілки (ст.18 КЗпП 
України). Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали .

1.3.3. Жодна зі сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку 
призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за договором.

1.3.4. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього (№ № 1 - 21)

1.4. Термін дії колективного договору та набуття ним чинності:
1.4.1. Колективний договір укладено на _5_ років, він набирає чинності з моменту його 

підписання уповноваженими представниками і діє до укладання нового 
колективного договору.

1.4.2. Сторони зобов’язані підписати його протягом 5 днів з дня ухвалення загальними 
зборами (конференцією) працівників.

1.4.3. Даний колективний договір зберігає силу у випадку зміни складу, структури і 
найменування підприємства, а у випадку реорганізації підприємства договір може 
бути переглянутий за згодою сторін. Зміна керівництва, складу, структури, 
найменування сторін не тягне за собою зупинення дії або втрату чинності цього 
колективного договору.

1.4.4. Положення даного колективного договору діють до укладання нового договору.

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до договору:
1.5.1. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться у зв’язку зі змінами 

положень чинного законодавства України, Генеральної, Галузевої, територіальної 
угод та за ініціативою однієї зі Сторін після проведення переговорів та досягнення 
згоди.

1.5.2. Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє 
іншу сторону про початок проведення переговорів та надсилає свої пропозиції, що 
спільно розглядаються у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

1.5.3. Відповідні зміни і доповнення набувають чинності після схвалення загальними 
зборами трудового колективу і підписання їх Сторонами. Зміни і доповнення до 
колективного договору мають бути зареєстровані в установленому порядку.

1.6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників:
Сторони зобов’язується в 10-денний термін після підписання (або реєстрації) 

колективного договору ознайомити з ним всіх працівників. Новоприйняті працівники 
ознайомлюються з Колективним договором під час укладання з ними трудового договору.

Сторони не рідше одного разу на рік звітують про виконання положень Колективного 
договору на загальних зборах трудового колективу.

1.7. Повідомна реєстрація колективного договору.
Роботодавець спільно з профспілковою організацією у триденний строк після 

підписання колективного договору подає його на повідомну реєстрацію місцевими 
органами державної виконавчої влади.

Р о з д і л  II.
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

2.1. Роботодавець зобов’язується:
2.1.1 Самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність 
працівників і формувати штатний розпис. Забезпечити ефективну діяльність підприємства 
за рахунок бюджетних коштів, отриманих надходжень за договорами, укладеними з
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Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій, (пакети послуг, передбачених постановою КМУ від 
05.02.2020 р. № 65), платних послуг та інших не заборонених законодавством джерел 
надходжень.

У відповідності до ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» роботодавець має право самостійно розробляти та затверджувати тарифи на 
платні послуги у відповідності до Переліку платних послуг, які можуть надаватися в 
державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних 
закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою КМ України від
11.07.2002 р. № 989 та залучати працівників до їх надання у свій робочий час.
2.1.2. Уникати будь-яких проявів дискримінації у сфері праці, зокрема порушення 
принципу рівності прав і можливостей, прямого та непрямого обмеження прав 
працівників залежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
тендерної ідентичності, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, 
інвалідності, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з 
характером роботи або умовами її виконання.
2.1.3. Забезпечити розробку посадових інструкцій (функціональних обов’язків) для всіх 
працівників підприємства, положень про структурні підрозділи та своєчасне 
ознайомлення з ними. У випадках тимчасової відсутності працівника у зв’язку з 
хворобою, відпусткою чи інших поважних причин, його обов’язки можуть покладатися на 
іншого працівника тільки за згодою останнього та за додаткову плату, а також за умови 
його реальної можливості виконувати їх, тобто з врахуванням належної професійної 
підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов’язків.
2.1.4. Для своєчасного виконання виробничих завдань підприємства, у відповідності з 
обсягом отриманого бюджетного фінансування, надходжень за надані медичні послуги 
згідно укладених договорів з Національною службою здоров’я України та договорів з 
суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також інших позабюджетних 
надходжень, забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними 
для виконання ними своїх професійних обов’язків та створення належних умов праці.
2.1.5. Сприяти постійному підвищенню кваліфікації всіх категорій працівників і 
направляти на атестацію згідно плану-графіку спеціалістів з медичною освітою.
2.1.6. Попереджати, не пізніше як за 2 місяці, працівника про зміни істотних умов праці.
2.1.7. Брати участь в заходах профспілкової організації щодо захисту трудових і 
соціально-економічних прав працівників на її запрошення.
2.1.8. Інформувати Державну службу зайнятості про наявність вакантних місць.
2.1.9. Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни:

- За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки 
один з таких заходів стягнення - догана або звільнення.
- Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття 
на роботу даного працівника.
- Дисциплінарне стягнення застосовується керівником безпосередньо за виявлення 
проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу 
звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або 
перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене 
пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
- Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не 
буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не 
мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення 
трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути 
зняте до закінчення одного року.
- Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника 
не застосовуються.



2.2. Профспілкова організація зобов’язується:
2.2.1. Проводити роботу в колективі з формування свідомості працівників щодо 
підвищення якості виробничої діяльності, збереження та ощадливого використання 
обладнання, матеріальних та виробничих ресурсів.
2.2.2. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в колективі.
2.2.3. Узагальнювати пропозиції працівників щодо поліпшення роботи, своєчасно 
доводити їх до Роботодавця, добиватися їх реалізації, інформувати про вжиті заходи.
2.2.4. Запрошувати повноважного представника сторони Роботодавця на засідання 
профспілкової сторони, де розглядаються питання захисту трудових і соціально- 
економічних прав працівників.

2.3. Сторони зобов’язуються:
2.3.1. Оперативно вживати заходів по усуненню передумов виникнення колективних 
трудових спорів.
2.4. Трудовий колектив зобов’язується:
2.4.1. Сумлінно і якісно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і сумлінно, 
додержуватись дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця 
і уповноважених ним посадових осіб, дотримувати правил трудової і технологічної 
дисципліни, вимог нормативних актів по охороні праці і пожежній безпеці, дбайливо 
відноситись до майна, на вимогу Роботодавця негайно представляти звіти про виконання 
своїх конкретних обов’язків.

Р о з д і л  III
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ І ГАРАН ТІЇ ПРАЦІВНИКАМ  

У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМ СТВА

3.1. Роботодавець зобов’язується:
3.1.1. Приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію структурних підрозділів, зміну 
форм власності або часткове зупинення діяльності, що тягне за собою скорочення 
чисельності або штату працівників, погіршення умов праці лише після проведення 
консультації з профспілковою організацією про заходи щодо запобіганню звільнення 
працівників чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення негативних наслідків 
звільнень працівників, розглядати та враховувати пропозиції профспілкової організації з 
цих питань.

Консультації з профспілковою організацією про заходи щодо запобігання, 
зменшення або пом’якшення негативних соціальних наслідків цих процесів проводити не 
пізніше ніж через три місяці з часу прийняття відповідного рішення.
3.1.2. При звільненні з роботи у випадку змін в організації підприємства, при скороченні 
чисельності чи штату персонально попереджувати про майбутнє звільнення, не пізніше, 
ніж за два місяці. При цьому підприємство пропонує працівнику іншу роботу зі 
спеціальності, а у випадку неможливості цього або при відмові працівника від 
запропонованої роботи останній працевлаштовується самостійно.
3.1.3. Звільнення працівників з приводу, наведених у п.3.1.2, допускати тільки після 
використання всіх наявних можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві. 
При скороченні чисельності і штату працівників у зв’язку зі змінами в організації 
виробництва і праці надавати переважне право на залишення на роботі працівникам з 
більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних умовах перевагу 
надавати окремим категоріям працівників, указаних у ст.42 КЗпП України.
3.1.4 У разі прийняття на роботу за певною професією і кваліфікацією, переважне право 
на укладання трудового договору надавати працівникові, з яким протягом останнього 
робочого року був розірваний трудовий договір у зв'язку зі змінами в організації 
підприємства і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, 
скорочення чисельності або штату працівників.
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5 1.5. Не розривати трудовий договір з ініціативи Роботодавця з працівниками, перед 
якими є заборгованість по заробітній платі та інших виплатах, що здійснюються згідно 
чинного законодавства.
3.1.6. У разі, якщо неможливо уникнути звільнень з роботи працівників з підстав., 
"ередбачених пунктом 1 ст. 40 КЗпП України, повідомити письмово, не пізніше ніж за два 
■ ::сяці до звільнення, регіональну службу зайнятості про осіб, що звільняються.
3.1.7. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не 
можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної 
роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, 
гередбачених законом, колективним договором
3.1.8. При припиненні трудового договору (безстрокового чи строкового) внаслідок 
поруш ен н я Роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового 
договору, виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому чинним 
законодавством України.

3.2. Профспілкова організація зобов’язується:
3.2.1. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем щодо 

управління установи, а також у разі зміни організації або форми власності.
3.2.2. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань 

зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць. Не давати 
згоди на звільнення працівників у разі порушення роботодавцем вимог 
законодавства про працю та зайнятість.

3.2.3. Проводити спільно з роботодавцем консультації з питань масових вивільнень 
працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або 
пом’якшення наслідків таких вивільнень. Вносити пропозиції про перенесення 
строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з звільненням 
працівників.

3.2.4. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення на 
підприємстві скорочення робочих місць, звільнення працівників та здійснюваних 
заходів щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких 
дій.

3.3. Сторони домовились:
3.3.1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці з причин 
економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з 
реорганізацією, зокрема, перетворенням підприємства, що тягнуть за собою можливе 
звільнення працівників лише після завчасного, не пізніше як за три місяці до намічуваних 
звільнень, надання Профспілковій організації інформації щодо цих заходів, включаючи 
інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це 
може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також нового затвердженого 
штатного розпису підприємства.
3.3.2. Проводити консультації з профспілковою організацією про заходи щодо запобігання 
звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих 
наслідків звільнень.

Р о з д і л  IV 
О П Л А ТА  ПРАЦІ

4.1.Роботодавець зобов’язується:
4.1.1. Формувати оплату праці на підставі законів та інших нормативно-правових актів 
України, Генеральної, Галузевої і територіальної угод, цього Колективного договору. 
Основна заробітна плата працівників пов'язана із індивідуальними показниками (освітній 
рівень, кваліфікація, стаж роботи медичний та безперервний, який дає право на доплати та 
надбавки, тощо)
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1 Дотримуватись державних гарантій у сфері оплати праці, зокрема, установлюти 
: . :рн посадових окладів, їх підвищення, доплати, надбавки, допомогу на оздоровлення, 

ітеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань здійснювати 
тп івн и кам  підприємства на рівні не нижчому, за визначені:

- спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ України від 
‘510.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів 
схорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами від 18.05.2017

825/531 та від 12.08.2019 №1234/1768;
- постановами 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», із змінами 
внесеними постановами КМУ від 22 серпня 2018 р. № 643 та від 29.07.2020 
№ 672;

• від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за 
вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та 
комунальних закладів охорони здоров'я» із змінами, внесеними відповідно 
до постанови КМУ від 20 березня 2013 р. № 174;

• від 27.03.2013 № 199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників 
системи екстреної медичної допомоги» із змінами, внесеними відповідно до 
постанови КМУ від 25 березня 2014 р. Яв 95 «Деякі питання оплати праці 
працівників закладів охорони здоров'я»;

• від 11.05.2011 № 524 із змінами від 18 травня 2017 р. № 335 «Питання 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери», а також іншими актами законодавства;

- ст. 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» із змінами, внесеними
Законом від 20.12.2019 № 421-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я».

4.1.3. Своєчасно проводити індексацію заробітної плати у порядку, встановленому чинним 
законодавством, а також її корегування у випадках підвищення тарифних ставок і 
посадових окладів на коефіцієнт їх підвищення.
4.1.4. Своєчасно вносити зміни до посадових окладів у зв’язку зі зміною освіти, 
присвоєння вченого ступеня, почесного звання, кваліфікаційної категорії, розряду по 
підсумках атестації.
4.1.5. Підвищувати посадові оклади:
- керівникам структурних підрозділів -  лікарям з МНС, відділень екстреної медичної 

допомоги на 10-25 %, в залежності від обсягу роботи, відповідно до підпункту 2.2.3 
наказу МОЗ України від 05.10.2005 року № 308/519);
- керівникам структурних підрозділів із числа фахівців з базовою та неповною вищою 
медичною освітою (старшим фельдшерам з МНС) на 10-20% в залежності від обсягу 
роботи, відповідно до підпункт 2.2.10 наказу МОЗ України від 05.10.2005 року № 
308/519;
- за наявність кваліфікаційної категорії - керівнику підприємства, медичному директору 
з числа лікарів (за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Організація та 
управління охороною здоров’я», відповідно до підпункту 2.4.1. а), наказу МОЗ України 
від 05.10.2005 року № 308/519;
- за наявність кваліфікаційної категорії - керівникам з числа фахівців з базовою та 

неповною вищою медичною освітою та головному' фельдшеру з МНС, відповідно до 
підпункту 2.4.1. б), наказу МОЗ України від 05.10.2005 року № 308/519;
- за диплом з відзнакою лікарям усіх спеціальностей протягом 5-ти років на 5 % 
посадового окладу, що визначається за тарифним розрядом, відповідно до підпункт 2.4.3 
наказу МОЗ України від 05.10.2005 року № 308/519;
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::  у_-— : транспортним засобом -  водіям автотранспортного засобу
цното автомобіля ПІД») на 20 % до місячної тарифної ставки (підпункт 2.4.4.

1 : України від 05.10.2005 року № 308/519>;
- се.—: гам у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці у розмірі 15% 

г: : кладу тарифної ставки) (додаток 3, підпункту 2.4.4 наказу МОЗ України від 
І л  5 року _ЧЬ 308 519у (додаток 16).

З станозлювати наступні доплати до посадових окладів працівників згідно чинного

- : і  с)Л!:щення професії (посади) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього 
--ашвкиха без звільнення від своєї основної роботи в розмірі до 50% посадового 
: -лагу за основною посадою професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та 
::  тітннкам (крім керівника, його заступників, керівників структурних підрозділів 
та : \  заступників) (додаток 9 ) ;
- зл розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт в розмірі до 
5 ! ; : посадового окладу працівника (крім керівника, його заступників, керівників 
структурних підрозділів та їх заступників). Перелік професій і посад, яким можуть 
установлюватися вказані доплати (додаток 10 );
- у межах фонду заробітної плати і у межах робочого часу за основною посадою 
керівнику та медичним директорам за ведення роботи за лікарською спеціальністю 
на підприємстві, у штаті яких вони є, з виплатою їм до 25% посадового окладу 
.т'каря відповідної спеціальності;
- працівникам, зайнятим наданням екстреної, швидкої та невідкладної медичної 
допомоги (у тому числі водіям автотранспортних засобів (санітарного автомобіля 
< Швидка допомога»), які залучаються до роботи в нічний час, в розмірі 50% 
годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час;
- іншим працівникам (сторож, технік з електрозв’язку, технік із системного 
адміністрування), які залучаються до роботи в нічний час, в розмірі 35% годинної 
тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Нічним уважається час з 22 години до 6 години ранку. Перелік посад та 
підрозділів, за роботу в яких проводиться зазначена доплата, в додатках 6 - 7 ;
- за науковий ступінь: кандидат медичних наук -  у граничному розмірі 15% 
посадового окладу (ставки заробітної плати), доктор медичних наук - у граничному 
розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати). Доплати проводиться як 
за основною роботою, так і за сумісництвом у залежності від обсягу фактично 
виконаної роботи. Зазначені доплати проводяться працівникам, якщо їх діяльність 
за профілем (медична, фармацевтична, наукова, тощо) збігається з наявним 
науковим ступенем.
- за результатами атестації робочих місць за умовами праці до 12% схемного 
посадового окладу (тарифної ставки) за роботу у важких і шкідливих умовах праці 
(додаток 3) та інші доплати, що передбачені чинним законодавством;
- у розмірі від 10% до 50% (у залежності від кількості військовозобов’язаних ) до 
посадового окладу особі кадрового підрозділу, яка відповідає за ведення 
військового обліку підприємства, що передбачено чинним законодавством;
- у розмірі 25% до посадового окладу (без підвищень) водіям автотранспортних 
засобів (санітарного автомобіля «ШД»), які обслуговують виклики відділу виїзної 
консультативної медичної допомоги та медицини катастроф, і водіям 
автотранспортних засобів (оперативно-господарського транспорту) за 
ненормований робочий день, доплата нараховується за фактично відпрацьований 
час (додаток 12);
- у розмірі 10% посадового окладу за використання у роботі дезінфікувальних 
засобів молодшим медичним сестрам (санітаркам -  прибиральницям), молодшим 
медичним сестрам (молодший медичний брат), санітаркам черговим (санітар
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черговий), молодшим медичним сестрам (санітаркам) ЦСВ, каштеляну центральної 
станції ЕМД м. Житомира (додаток 8);

Медичним працівникам та іншим працівникам підприємства за медичне 
обслуговування пацієнтів з підозрою або підтвердженим захворюванням на гостру 
респіраторну хворобу СОУШ-19, спричинену короновірусом 8АЯ8-Соу-2, в  

розмірі до 300% посадового окладу з підвищенням, з урахуванням передбачених 
законодавством обов’язкових доплат та надбавок. Джерелом фінансування 
вказаних доплат є кошти НСЗУ по програмі медичних гарантій, згідно укладеного 
договору (на підставі: Постанова КМУ від 05.02.2020 року № 65 «Деякі питання реалізації 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» - пакет № 
28, Постанова КМУ від 24.04.2020 року №331 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою короновірусом 8АІ18-Соу-2, та 
належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу 
таким пацієнтам», Постанова КМУ №246 від 23.03.2020 року «Деякі питання оплати праці 
медичних працівників та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з 
ліквідації гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненою короновірусом 8АЯ8- 
Соу-2); рішення тарифікаційної комісії та наказу по підприємству щодо 
затвердження переліку посад працівників та розміру доплат за надання медичної 
допомоги пацієнтам з підозрою або підтвердженим захворюванням на гостру 
респіраторну хворобу СОУШ-19.

4.1.7. Встановлювати наступні надбавки до посадових окладів (тарифних ставок) згідно 
чинного законодавства:

- з метою здійснення диференціації заробітної плати, враховуючи складність, 
відповідальність та умови виконуваної роботи, кваліфікацію працівників та 
результати їх роботи виплачувати надбавки до посадових окладів в розмірі до 50% 
посадового окладу (тарифної ставки):

• за високі досягнення у праці;
• за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
• за складність і напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен 
перевищувати 50% посадового окладу (тарифної ставки) ( додаток 11);

- за тривалість безперервної роботи у центрах, відділеннях екстреної медичної 
допомоги старшим лікарям з медицини невідкладних станів, лікарям та молодшим 
спеціалістам з медичною освітою бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та 
виїзних консультативних бригад, водіям автотранспортних засобів, (санітарного 
автомобіля «Швидка допомога») бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та 
виїзних консультативних бригад у розмірі: 20% - від 3 до 5 років, 40% - від 5 до 7 
років, 60% - понад 7 років.

Надбавка зберігається в розмірах, що відповідають стажу безперервної 
роботи у відділенні (станції) ШМД, за лікарями виїзних бригад, які перейшли на 
посади: директора, медичного директора, завідувачів станції, підстанції та 
відділення, а також за молодшими спеціалістами з медичною освітою виїзних 
бригад, які перейшли на посаду: головного (старшого) фельдшера з МНС станції, 
підстанції (відділення), фельдшера (сестри медичної, акушерки) -  диспетчера з 
приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам;

за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам при стажі роботи в 
розмірі: 10% - понад 3 роки, 20% - 10 років, 30% - 20 років; 
водіям автотранспортних засобів (оперативного та господарського транспорту), 
водіям автотранспортних засобів (санітарного автомобіля «Швидка допомога») 
за класність у розмірах до тарифної ставки : 

водіям І класу -  25 %, 
водіям II класу -  10 %.
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Надбавка проводиться за фактично відпрацьований час, у т.ч. і за час очікування на 
виїзд;

спеціалістам з медичною та фармацевтичною освітою системи Е(Ш)МД та 
водіям автотранспортних засобів (санітарного автомобіля «Швидка допомога») 
бригад екстреної медичної допомоги за особливий характер праці у розмірі до 
20% посадового окладу (з підвищеннями) і особливі умови праці у розмірі до 
20% посадового окладу (з підвищеннями) за фактично відпрацьований час 
(постанова КМ України від 27.03.2013 р. №199 «Деякі питання оплати праці 
медичних працівників системи екстреної медичної допомоги», cm .ll Закону 
України «Про екстрену медичну допомогу»;)
за наявність почесного звання «Заслужений» - в розмірі 20% посадового 
окладу;
за професійну майстерність робітникам у відсотках до тарифних ставок у 
розмірах: III розряд-12%, IV розряд-16 %, V розряд-20%, VI розряд-24% 
в межах фонду заробітної плати інші надбавки, що передбачені чинним 
законодавством .

4.1.8. Розміри доплат та надбавок визначається адміністрацією підприємства за 
поданням керівників структурних підрозділів, медичного директора, заступників 
директора, за погодженням з Профспілковою організацією і проводяться за 
рахунок і в межах фонду заробітної плати, затвердженого у фінансовому плані, 
згідно наказів по підприємству.

4.1.9. На доплати до заробітної плати та матеріальне стимулювання працівників 
підприємства можуть використовуватися кошти, отримані за надані платні 
послуги у відповідності до Положення про надання платних послуг.

4.1.10. Крім вищевказаної гарантованої оплати праці можуть запроваджуватися інші 
системи оплати праці, змінюватися діючі умови праці, а саме:

самостійно визначити тарифну сітку з оплати праці із встановленням розміру 1 
тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати;

- використовувати індивідуальні трудові договора, за якими працівнику 
гарантується певний розмір заробітної плати при умовах виконання ним 
обов'язків, передбачених договором;

- запроваджувати персоніфікацю посадових окладів працівників з орієнтацією на 
ефективність та продуктивність їх праці;
застосовувати оціночні показники різних характеристик виконуваної роботи; 
визначати показники та умови діяльності за яких заробітна плата може бути 
підвищена або знижена до рівня, передбаченого законодавством.

4.1.11. Умови оплати праці керівника підприємства установлюється в контракті з 
урахуванням положень постанови КМУ від 19.05.1999 р. № 859 «Про умови і 
розміри плати праці керівників підприємств заснованих на державній, 
комунальній власності та об'єднань державних підприємств» та залежить від:
- середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості на 

рік;
- вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, 
послуг) за даними останньої річної фінансової звітності.
За вказаними показниками може застосовуватись найвищий із допустимих 

розмірів посадових окладів.
Посадові оклади медичного директора та заступників директора 

встановлюються на 5-10 % нижче від посадового окладу керівника, головного 
бухгалтера -  на 10% нижче від посадового окладу керівника.

4.2. У сфері матеріального заохочення за результатами праці:
З метою реалізації стимулюючої функції заробітної плати, забезпечення високої 
ефективності і якості роботи, посилення особистої матеріальної зацікавленості 
працівників у її результатах, застосовувати системи додадкової оплати праці
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через систему преміювання. При цьому, враховується рівень кваліфікації 
працівника, особисті здібності, досвід, складність, відповідальність при 
виконанні роботи, навантаження і ризики для здоров'я та кінцевий результат 
роботи. Додаткова оплата праці залежить від кінцевих результатів роботи 
підприємства. Преміювання проводити в межах фонду заробітної плати 
передбаченого фінансовим планом та у відповідності до “Положення про 
преміювання” (додаток 13).

Інші системи оплати праці.
4.3. У сфері строків виплати заробітної плати:
4.3.1. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошовому виразі, що має 
законний обіг на території України, за згодою працівника через банківські платіжні 
картки.
4.3.2. Забезпечити виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць:

- аванс -  до 15 числа щомісячно;
- за другу частину місяця -  до 30-31 числа поточного місяця;
- відпускні -  не пізніше 3 робочих днів до початку відпустки.

4.3.3. Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з 
вихідним, святковим або неробочим днем.

4.3.4. В день виплати заробітної плати працівникам видаються розрахункові листи про 
загальну суму нарахованої заробітної плати та розміри відрахувань.

4.4. У сфері гарантій оплати праці.
4.4.1. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами 
після сплати обов’язкових платежів.
4.4.2. Здійснювати оплату праці за роботу в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі 
дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством. У разі чергування 
за графіком у вихідні, святкові і неробочі дні у межах місячної норми робочого часу 
компенсувати за згодою працівника наданням іншого дня відпочинку або у розмірі 
одинарної годинної ставки понад оклад (ст. 72, 107 КЗпП України).
4.4.3. Оплату робочого часу за вимушені простої (із розрахунку місячної норми робочого 
часу) не з вини працівника проводити відповідно до чинного законодавства в розмірі 2/3 
заробітної плати.
4.4.4. Надавати відомості про оплату праці працівника будь-яким органам чи особам 
тільки у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника.
4.4.5. Оплату праці лікарів-інтернів, підготовка яких здійснювалась за державні кошти, 
проводити за рахунок фонду заробітної плати відшкодованого з державного бюджету 
(МОЗ України). Видатки при відрядженнях лікарів-інтернів здійснюються за рахунок 
коштів підприємства, відповідно до чинного законодавства.
Лікарі-інтерни, підготовка яких здійснювалась на контрактних умовах, проходження 
інтернатури здійснюється на платній основі, відповідно до укладених договорів.
4.4.6. Молодим спеціалістам, навчання яких оплачувала держава, виплачувати підйомні.
4.4.7. Оплату витрат на відрядження проводити при наявності подачі у бухгалтерію 
авансового звіту про витрачену суму та оригіналів документів, що підтверджують вартість 
оплачених витрат. При відсутності у посвідченні про відрядження відміток про прибуття 
та вибуття, добові працівнику не виплачуються. Видача коштів під звіт для оплати 
витрат на відрядження здійснюється за заявою працівника. У разі не повного 
невикористання суми авансу проводиться його повернення на рахунок підприємства, не 
пізніше 3-х робочих днів після закінчення відрядження.
4.4.8. Медичним працівникам системи Е(Ш)МД та водіям автотранспортних засобів 
(санітарного автомобіля «Швидка допомога») у складі бригад Е(Ш)МД під час надання 
основної щорічної відпустки виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення у 
розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально- 
побутових питань у розмірі одного посадового окладу, згідно ст.11 ЗУ «Про екстрену
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медичну допомогу». Виплату матеріальної допомоги проводити в межах фонду заробітно 
плати передбаченого фінансовим планом та у відповідності до “Положення про наданні 
матеріальної допомоги працівникам” (додаток 14).

Фармацевтичним працівникам під час надання основної щорічної відпустка 
виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу.
4.4.9. Працівникам, які не обіймають посади спеціалістів з медичною освітою та водіїв, 
тобто адміністративному, господарсько-обслуговуючому персоналу, бухгалтерській, 
економічній та кадровій службам, молодшим медичним сестрам, молодшим медичним 
братам (санітаркам, санітарам), виплату матеріальної допомоги, у т.ч. на оздоровлення, 
проводити у межах фонду заробітної плати, затвердженого у фінансовому плані у сумі не 
більше, ніж один посадовий оклад на рік.
4.4.10. Зберігати середній заробіток за основним місцем роботи за медичними та 
фармацевтичними працівниками, яких направляють до закладів післядипломної освіти 
для підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки, як за основним місцем 
роботи так і за сумісництвом (внутрішнім) (ст. 122 (з відривом від виробництва), 207 
КЗпП, постанова КМУ від 28.06.1997 р. № 695, від 11.05.2011 р. № 524).

4.5. У сфері нормування праці.
4.5.1. При регулюванні робочого часу на підприємстві сторони виходять з того, що 

нормальна тривалість роботи не може перевищувати встановлену чинним 
законодавством.

4.5.2. Запровадити підсумований облік робочого часу з тривалістю облікового періоду -  
один рік для старших лікарів, лікарів та молодших спеціалістів з медичною 
освітою: виїзних бригад Е(Ш)МД, централізованої оперативно-диспетчерської 
служби, відділу виїзної консультативної допомоги; фельдшерів з МНС (сестер 
медичних) по укомплектуванню та поповненню виїзних бригад медикаментами, 
перев’язувльними матеріалом та виробами медичного призначення; а також, для 
молодших медичних сестер (санітарок) чергових, сторожів, техніків з 
електрозв’язку, техніків із системного адміністрування, водіїв автотранспортних 
засобів, санітарного автомобіля «Швидка допомога». Вказаним працівникам за їх 
бажанням дозволити вільні чергування під час заміщення основних працівників, 
які знаходяться у відпустці, на курсах підвищення кваліфікації, на період їхньої 
непрацездатності, з оплатою праці згідно графіка, узгодженого із керівником 
структурного підрозділу, медичним директором та згідно табеля обліку робочого 
часу. Щомісячна тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатись 
протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період 
має дорівнювати нормі робочого часу в обліковий період.

4.5.3. Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, 
місяці облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий 
період, не є надурочною роботою. Переробіток норми робочого часу, що виникає 
в окремі дні при підсумованому обліку компенсувати додатковими днями 
відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового 
періоду.

4.5.4. При підсумованому обліку робочого часу час, відпрацьований понад норму 
тривалості робочого часу за обліковий період (один рік), вважати надурочним і 
оплачувати згідно закону про працю.

4.5.5. Оплата за всі години надурочної роботи провадити в кінці облікового періоду.
4.5.6. Переглядати чинні та запроваджувати за погодженням з профспілковою 

організацією нові норми праці за результатами проведення атестації і 
раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки та організаційно- 
технічних заходів, що забезпечують реальне зростання продуктивності праці. 
Повідомляти працівників про запровадження нових і зміну чинних норм праці не 
пізніше ніж за місяць до такого запровадження чи зміни.
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4.5.7. Затверджувати у штатному розписі найменування посад працівників відповідно до 
чинної редакції Класифікатора професій, своєчасно вносити, за необхідністю, 
відповідні зміни до Колективного договору та додатків до нього.

4.5.8. Якщо найменування професій (посад) Колективному договорі несвоєчасно 
приведені у відповідність до вимог чинного законодавства, працівники 
продовжують користуватися пільгами та гарантіями, установленими для 
відповідних професій (посад).

4.5.9. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів (категорій) 
працівникам згідно ЄТКД робіт і професій. Встановлювати кваліфікаційні розряди 
(категорії) за результатами кваліфікаційних іспитів та надавати роботу 
працівникам відповідно до встановленої кваліфікації.

4.5.10. Забезпечувати згідно чинного законодавства норми оплати праці за роботу в дні 
державних та релігійних свят, робота в які не проводиться.

4.6. У сфері розрахунків із заробітної плати:
- у разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковій організації 

інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.
- у разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам 

на умовах, визначених законодавством, втрату заробітної плати у зв’язку із 
порушенням строків її оплати.

4.7. Профспілкова організація зобов’язується:
4.7.1. Здійснювати постійний контроль за додержанням законодавства про оплату праці,
шо включає забезпечення:

- права працівників на заробітну плату в залежності від складності та умов виконання 
роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці;
- права на оплату праці не нижче мінімального розміру ставок (окладів), як 
мінімальної гарантії в оплаті праці, встановленої Генеральною та галузевою угодами;
- права на оплату відповідно до законодавства та цього колективного договору;
- права на вільне розпорядження своєю заробітною платою;
- права на регулярність отримання заробітної плати у встановлений строк у 
встановленому місці;
- права на гарантовані відрахування із заробітної плати, які повинні здійснюватися 
тільки у випадках, передбачених законодавством;
- права на знання розміру заробітної плати, на підстави та розмір відрахувань;
- права на збереження конфіденційності відомостей про оплату праці працівників.

4.7.2. Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити 
обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру премій, компенсацій, доплат і 
надбавок, надання пільг працівникам.

4.7.3. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав 
відрахувань з неї.

Р о з д і л  V 
РЕЖИМ ПРАЦІ Т А  ВІДПОЧИНКУ

5.1. Роботодавець зобов’язується:
5.1.1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому 

законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх 
прийняття на роботу (звільнення з роботи). Не включати до трудового договору 
умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством.

5.1.2. Спільно з профспілковою організацією розробити Правила внутрішнього трудового 
розпорядку підприємства, затвердити їх на загальних зборах (конференції) 
трудового колективу; розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з 
ними працівників, вносити до них зміни і доповнення.
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5.1.3. Приймати працівників на посади відповідно до кваліфікаційних вимог, згідно з 
чинною редакцією Класифікатора професій.

5.1.4. Здійснювати переведення працівників на іншу посаду, виключно у випадках, на 
підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.1.5. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості чи 
власника підприємства, його реорганізації, крім визначених законодавством 
випадків, а також випадків скорочення чисельності або штату працівників.

5.1.6. Не допускати звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його 
тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених п.5 часті ст.40 КЗпП 
України), а також у період перебування працівника у відпустці (крім випадку 
ліквідації установи).

5.1.7. Підприємство працює цілодобово з безперервним режимом роботи. Час початку і 
час закінчення щоденної роботи (зміни) встановлюється у Правилах внутрішнього 
трудового розпорядку.

5.1.8. У відповідності до ст. 61 КЗпП України на підприємстві для працівників деяких 
категорій застосовується підсумований облік робочого часу (додаток 1).

5.1.9. Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснювати за табелем 
виходів на роботу та затвердженим щомісяця графіком роботи (змінності) за 
обліковий період. Облік робочого часу по кожному працівнику проводити 
наростаючим підсумком з початку встановленого облікового періоду.

5.1.10. Забезпечити тривалість робочого часу для лікарів з МНС, в тому числі: старших 
лікарів з МНС, фельдшерів з МНС, сестер медичних ШНМД, старших фельдшерів 
з МНС, фельдшерів з МНС (акушерок, сестер медичних)- диспетчерів, фельдшерів 
з МНС (сестер медичних) по комплектуванню та поповненню виїзних бригад 
медикаментами перев’язувальними матеріалами та виробами медичного 
призначення, сестрі медичній ЦСВ- до 38,5 годин на тиждень.
Іншим працівникам до 40 годин на тиждень. Скорочувати тривалість робочого 

часу на одну годину напередодні святкових днів.
5.1.11. Надавати працівникам, за їх згодою, можливість працювати на умовах неповного 

робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично 
виконану роботу) із збереженням повної тривалості щорічних та інших соціальних 
додаткових (учасникам бойових дій, учасникам, постраждалим від наслідків аварії 
на ЧАЕС) відпусток та інших гарантій, пільг, компенсацій, встановлених 
законодавством та цим Колективним договором.

5.1.12. Встановити на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 
чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться 
під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного 
висновку, батька, який виховує дітей без матері (в тому числі в разі тривалого 
перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), 
одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів неповний робочий день 
або неповний робочий тиждень.

5.1.13. При змінних роботах працівників забезпечити рівномірне чергування по змінах. 
Тривалість робочої зміни не повинна бути більшою за 12 годин. Перехід з однієї 
зміни в іншу відбувається в години, визначені графіком змінності.

5.1.14. При виробничій необхідності для безперебійної роботи підприємства (ЦОДС, 
служби ЕМД) за умови дотримання чинного законодавства і на підставі рішення 
трудового колективу, за згодою працівника, профспілкової організації та за 
медичним висновком про стан здоровая дозволяти встановлювати тривалість 
робочої зміни 24 години без порушень загальної тривалості робочого часу за 
обліковий період і при умові забезпечення високої якості медичних послуг 
(додаток 2).

5.1.15. Призначити відповідальних осіб за правильність і достовірність ведення обліку 
відпрацьованого робочого часу. Відповідальна особа складає і доводить до відома 
працівників під підпис затверджені керівником підприємства графіки змінності не



пізніше, ніж за тиждень до введення їх у дію. Тривалість перерви в роботі між 
змінами має бути не меншою подвійної тривалості роботи в попередній зміні.

5.1.16. Передбачити в графіках змінності, які забезпечують безперервну роботу персоналу, 
регулярні вихідні дні для кожного працівника, із дотриманням вимог чинного 
законодавства.

5.1.17. На безперервних роботах забороняється залишати зміну до приходу працівника, 
який заміняє. У разі невиходу працівника, що заміняє, працівник повинен 
повідомити про це безпосередньо керівника, який зобов’язаний вжити заходів 
щодо заміни іншим працівником.

5.1.18. У змінах, де у зв’язку з умовами праці не можливо встановити перерви для 
відпочинку і харчування, працівнику надавати можливість приймати їжу протягом 
робочого часу, але не більше 20 хвилин.

Час, витрачений на переодягнення перед початком роботи і після 
закінчення, не входить в облік робочого часу.

5.1.19. На працівників, які працюють по зовнішньому сумісництву, ведуться окремі 
індивідуальні графіки, як з основної посади, так і з посади по сумісництву.

5.1.20. Встановити наступний режим роботи, який зобов’язуються виконувати всі 
працівники:
а), тривалість робочого дня 8 годин (при 40-годинному робочому тижні):

-  для працівників апарату управління; адміністративно-організаційного 
управління (працівники відділу кадрів, діловод, архіваріус, секретар керівника); 
господарсько-технічної служби (завідувач господарства, завідувач центрального 
складу, слюсар-ремонтник, та працівники ремонтно-будівельної бригади, 
адміністратор системи); а також для каштеляна, працівника з господарської 
діяльності; для працівників автомобільно-експлуатаційного відділу (головний 
механік, електрогазозварник, завідувач складу, токар, слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів, підсобний робітник:

Початок роботи о 8 год. 00 х в ., кінець о 16 год. 30 хв.
Обідня перерва -  12.00 -  12.30.
Вихідні дні -  субота, неділя;

-  для працівників бухгалтерії і планово-економічного відділу:
Початок роботи о 8 год. 30 х в ., кінець о 17 год. 00 хв.
Обідня перерва -  12.30- 13.00.
Вихідні дні -  субота, неділя;

-  для начальника автомобільно-експлуатаційного відділу, механіка чергового, 
інженера з БР, диспетчера, таксувальника:

Початок роботи о 7 год. 30 хв., кінець о 16 год. 00 хв.
Обідня перерва -  12.00 -  12.30.
Вихідні дні -  субота, неділя.;

-  для водія автотранспортних засобів (оперативно-господарського
транспорту):

Початок роботи о 7 год. 30 х в ., кінець о 16 год. 30 хв.
Обідня перерва -  12.00 -  13.00.
Вихідні дні -  субота, неділя;

-  для працівників ЦСВ (молодші медичні сестри (санітарки):
• Початок роботи о 7 год. 00 х в ., кінець о 15 год. 30 хв.

Обідня перерва -  11.00 -  11.30.
Вихідні дні -  субота, неділя.;

-  для молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці), опалювача 
котельні (під час опалювального сезону):

Початок роботи о 8 год. 00 х в ., кінець о 16 год. 30 хв.
Обідня перерва -  12.00 -  12.30.
Вихідні дні -  субота, неділя.;
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для працівників відділу автоматизованих систем управління та зв ’язку (крім 
адміністратора системи), для сторожів господарсько-технічного відділу: 

Початок і закінчення роботи визначається графіком змінності щомісяця. 
Початок о 8.00, закінчення о 20.00 ( початок о 20.00, закінчення о 8.00). 
Перерва для відпочинку і харчування надається через кожні 4 години після 

початку роботи.
б), тривалість робочого дня 7 год. 42 хв. (при 38,5 годинному робочому тижні):

-  для завідувача інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики, 
лікаря-методиста, статистика медичного і реєстратора медичного ІАВМС; для 
завідувачів центральної станції ЕМД, підстанцій ЕМД, старших фельдшерів з МНС 
центральної станції ЕМД, підстанцій, відділень-пунктів ПБ БЕМД:

Початок роботи о 8 год. 00 хв., кінець о 16 год. 12 хв.
Обідня перерва -  12.00 -  12.30.

Вихідні дні -  субота, неділя.;
-  для працівників аптечного відділення:

Початок роботи о 8 год. 00 хв., кінець о 16 год. 12 хв.
Обідня перерва -  12.00 -  12.30.
Вихідні дні -  субота, неділя.;

-  для лікарів та старшого фельдшера з МНС відділу виїзної консультативної 
медичної допомоги'.

Початок роботи о 8 год. 30 хв., кінець о 16 год. 42 хв.
Обідня перерва -  12.30- 13.00.;
Вихідні дні -  субота, неділя.;

-  для лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою (фельдшер з МНС- 
диспетчер) відділу виїзної консультативної медичної допомоги початок і закінчення 
роботи визначається графіком змінності щомісяця.

Початок о 9.00, закінчення о 21.00 ( початок о 21.00, закінчення о 9.00). 
Перерва для відпочинку і харчування надається у вільний між викликами 

час, через кожні 4 години після початку роботи, 
для лікарських та фельдшерських бригад ЕМД, фельдшерів з медицини 
невідкладних станів (сестер медичних) по комплектуванню та поповненню 
виїзних бригад медикаментами, перев ’язочним матеріалом та виробами 
медичного призначення; молодших медичних сестер (санітарок) чергових: 

Початок і закінчення роботи визначається графіком змінності щомісяця. 
Початок о 8.00 год , закінчення о 20.00 год (початок з 20.00 год, закінчення 

о 8.00 год).
Початок о 9.00 год, закінчення о 21.00 год ( початок о 21.00год, закінчення 

о 9.00 год).
Перерва для відпочинку і харчування надається у вільний між викликами 

час, через кожні 4 години після початку роботи. 
для завідувача централізованої оперативно-диспетчерської служби:

Початок роботи о 8 год. ЗО хв., кінець о 16 год. 42 хв.
Обідня перерва -  12.30 -  13.00.
Вихідні дні -  субота, неділя.;

-  для старшого лікаря з МНС, лікаря з МНС-консультанта, фельдшера з МНС 
(сестра медична, акушерка) -  диспетчера з приймання викликів і передачі їх 
виїзним бригадам ЦОДС  початок і закінчення роботи визначається графіком 
змінності щомісяця. Графіки чергувань складаються з урахуванням 
рівномірного наповнення диспетчерської працівниками під час зміни.

Початок о 9.00 год, закінчення о 21.00 год ( початок о 21.00 год, закінчення
о 9.00 год).
Перерва для відпочинку і харчування надається у вільний між викликами 

час, через кожні 4 години після початку роботи.
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для працівників ЦСВ (дезінфектор):
Початок роботи о 7 год. 00 х в ., кінець о 15 год. 12 хв.
Обідня перерва -  11.00 -  11.30.
Вихідні дні -  субота, неділя.

5.1.21. Запроваджувати чи змінювати режим роботи для окремих підрозділів, категорій 
(груп) працівників за попереднім погодженням з профспілковою організацією 
виключно з метою підвищення ефективності роботи підприємства, у зв’язку з 
необхідністю забезпечення безперервності надання медичної допомоги та 
діяльності підприємства, а для окремих працівників -  за їх згодою.

5.1.22. Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі 
святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого 
часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників приймати за 
узгодженням з профспілковою організацією не пізніше ніж за 2 тижні до їх 
перенесення.

5.1.23. Дотримуватись вимог чинного законодавства щодо обмеження залучення окремих 
категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та вихідні дні 
вагітних жінок. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише 
за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

5.1.24. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у 
виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки за письмовим 
наказом керівника з дозволу профспілкової організації та з її оплатою та 
компенсацією, відповідно до законодавства. Повідомляти працівників про такі 
роботи не менш як за добу до їх початку.

5.1.25. Надавати щорічні відпустки згідно Закону України „ Про відпустки” від 
23.06.2005 року № 504 (із змінами і доповненнями) і у випадках, передбачених 
чинним законодавством.

Встановити тривалість основної відпустки: 
для працівників підприємства не менше 24 календарних днів.
Особам з інвалідністю 1-ІІ групи -  30 календарних днів, III групи -  26
календарних днів.
Особам, які працюють на території радіоактивного забруднення ( зона 
відчуження та безумовного відселення -  44 к.д.; зона добровільного і 
гарантованого відселення -  37 к.д.; зона посиленого радіологічного контролю -  
30 к.д.).

Основним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустку 
надавати пропорційно до відпрацьованого ними часу.
5.1.26. Затвердити до 5 січня, погоджений з профспілковою організацією, графік чергових 

щорічних (основної і додаткової) відпусток з урахуванням інтересів підприємства 
та особистих інтересів працівників і можливостей для їх відпочинку.
Не пізніше 25 грудня графік відпусток на наступний рік доводиться до кожного 

працівника під підпис.
Компенсація за усі невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток, а 

також невикористані додаткові відпустки працівникам, які мають дітей (одинокі матері, 
матері, які мають двох і більше дітей до 15 років або дитину-особу з інвалідністю до 18 
років), виплачується тільки при остаточному звільненні працівника.
5.1.27. Враховувати право працівників при наданні відпустки згідно:

- переліку категорій працівників, що мають право на надання відпустки в зручний 
для них час, який визначений ст.Ю Закону України “Про відпустки”;

- переліку категорій працівників на підставі результатів атестації робочих місць. 
які мають право на додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці 
(додаток 15):

- переліку посад і професій, що мають право на додаткову відпустку за 
ненормований робочий день (додаток 4 ):
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- переліку посад і професій, що мають право на додаткову відпустку за роботу,
пов’язану з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням,
( додаток 5).
5.1.28. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання 6-місячного терміну 

безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві тільки у випадках, 
передбачених законодавством (ст.10 Закону України „ Про відпустки”).

5.1.29. Погоджувати з Профспілковою організацією перенесення відпустки, коли надання 
щорічної відпустки в раніше обумовлений термін може несприятливо відбиватися 
на нормальному ході роботи підприємства.

5.1.30. Дозволяти поділ відпустки на частини (одна з яких -  не менше 14 календарних 
днів).

5.1.31. Надавати щорічні додаткові відпустки:
• 4 та 7 календарних днів за особливі умови праці (робота пов’язана з 

підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням), згідно ст. 8 п.1 
Закону України “Про відпустки”;

• 7 календарних днів за особливі умови праці (ненормований робочий день),
згідно ст. 8 п.2 Закону України “Про відпустки”;

• 3 календарні дні: медичним працівникам бригад Е (Ш) МД центральної 
станції, підстанцій ЕМД, відділень-пунктів П(Т)Б БЕМД, ЦОДС, фельдшерам з 
МНС-диспетчерам відділу ВКМД за безперервну роботу на зазначених посадах на 
підприємстві понад три роки, згідно статті 77 Закону України «Основи Законодавства 
України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ зі змінами (редакція 
від 06.11.2017 року відповідно до Закону від 06.04.2015 року);

• 7 календарних днів працівникам із шкідливими і важкими умовами праці 
(на підставі атестації робочих місць), згідно ст. 7 Закону України “Про відпустки”;

• 14 календарних днів учасникам бойових дій, інвалідам війни, згідно ст. 16-2
Закону України “Про відпустки”.

5.1.32. Надавати в будь-який час протягом календарного року додаткові соціальні 
оплачувані відпустки у кількості:
• 16 календарних днів особам 1 -2 категорії, які постраждали внаслідок аварії

на ЧАЕС, відповідно ст. 20, ст.21 Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

• 10 календарних днів у випадку, коли мати, що працює, має 2-х і більше 
дітей віком до 15 років, згідно ст. 19 Закону України “Про відпустки”;

• 10 календарних днів у випадку, коли особа працює і має дитину з
інвалідністю, інвалідність з дитинства підгрупи А І групи;

• 10 календарних днів особі, яка усиновила дитину;
• 10 календарних днів одинокій матері (батьку, який виховує дитину без

матері), що працює і самостійно виховує дитину до 18 років, згідно ст. 19 Закону 
України “Про відпустки”;

• 10 календарних днів вдовам, які мають дитину до 18 років.
• 10 календарних днів особі, яка взяла дитину під опіку до 14 років. За

наявності такої умови право на дану відпустку зберігається до досягнення дитиною 18 
років.

За наявності декількох підстав для надання додаткової відпустки категорії 
працівникам, які мають дітей, її загальна тривалість не може перевищувати 17 
календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

5 1.33. Надавати додаткову оплачувану відпустку працівникам, що навчаються без відриву 
від виробництва, згідно ст.15 Закону України “Про відпустки ”;
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5.1.34. Надавати за бажанням працівника відпустку без збереження зарплати в 
обов’язковому порядку, згідно ст. 25 Закону України „ Про відпустки”.

5.1.35. Надавати працівникам договірні відпустки без збереження зарплати: за сімейними 
обставинами на термін, обумовлений угодою між працівником і роботодавцем, але 
не більше 15 календарних днів на рік; з інших поважних причин (на період 
встановлення карантину) згідно ст.26 Закону України „ Про відпустки”.

5.1.36. Згідно Закону України „ Про донорство крові та її компонентів” на підставі довідки 
надавати додатковий 1 день відпочинку із збереженням середнього заробітку 
особі, яка здала кров у вихідний, святковий та неробочий день; 2 дні відпочинку із 
збереженням середнього заробітку особі, яка здала кров у період щорічної 
відпустки або під час роботи. За бажанням працівника додатковий день відпочинку 
може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом 
року після здавання крові.

5.2. Профспілкова організація зобов’язується:
Забезпечити дотримання працівниками підприємства трудової та виробничої 

дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного 
виконання розпоряджень роботодавця, трудових та функціональних обов’язків.

Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, своєчасністю 
внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, 
переведення на іншу роботу, зміну режиму праці і відпочинку та ознайомленням з ними 
працівників.

Р о з д і л  VI 
ОХОРОНА ПРАЦІ

6.1. З метою створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві сторона 
роботодавця зобов’язується:

6.1.1. Розробити, за погодженням з профспілковою організацією, і забезпечити 
виконання на кожному робочому місці комплексних заходів щодо досягнення 
нормативної безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
виробничого середовища, запобігання випадкам невиробничого травматизму, 
професійних захворювань і аварій на протязі усього періоду дії колективного 
договору. На реалізацію комплексних заходів передбачити кошти в межах 
фінансового плану, (ст. 161 Закону України «Про охорону праці», ст. ст. 13, 19, 20 
КЗпП України.)

6.1.2. У термін до 01 жовтня виконати заходи щодо підготовки установи до роботи в 
осінньо-зимовий період. Забезпечити протягом цього періоду стійкий 
температурний режим у приміщеннях згідно встановлених норм.

6.1.3. Забезпечити безпечні умови праці, наявність засобів захисту, відповідність 
санітарно-побутовим нормативам по охороні праці.

6.1.4. При прийомі на роботу (до початку роботи) ознайомити працівника з колективним 
договором та проінформувати під розписку про наявність на робочому місці 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі 
наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права, пільги і компенсації за 
роботу в таких умовах, крім того, роз’яснити працівнику його права та обов’язки, 
(ст. 5 Закону України «Про охорону праці», ст. 29 КЗпП України.)

6.1.5. За рахунок підприємства щорічно укладати договори страхування:
лікарів, фахівців з неповною вищою медичною освітою та молодшого медичного 
персоналу відділень-пунктів екстреної медичної допомоги на випадок інфікування ВІЛ 
та іншими інфекційними захворюваннями під час виконання ними професійних 
обов'язків;



лікарів, фахівців з неповною вищою медичною освітою та молодшого медичного 
персоналу відділень-пунктів екстреної медичної допомоги та водіїв автотранспортних 
засобів від нещасних випадків на транспорті;
членів добровільної пожежної дружини від нещасних випадків під час пожежі (у разі 
створення)

(підстава: постанови КМУ від 16.10.1998 №1642, від 14.08.1996 № 959, від 17.07.2013 
№564, Кодекс Цивільного захисту України від 02.11.2012, наказ МНС України від 
30.12.2014 №1417)

6.1.6. Працівники мають право відмовитись від дорученої роботи, при якій створюється 
ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров’я, та негайно повідомити про це 
безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації 
підтверджується спеціалістами з охорони праці за участю представника 
профспілкової організації. За період простою з вищенаведеної причини, тобто не з 
вини працівника, за ним зберігається середньомісячний заробіток.

6.1.7. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець 
не виконує законодавства про охорону праці, не дотримується умов колективного 
договору з цих питань. У цьому разі в межах фонду заробітної плати працівникові 
виплачується вихідна допомога в розмірі 3-місячного заробітку (не менше зазначеної 
суми).

6.1.8. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці (не рідше 1 разу на 5 років), згідно з 
розробленим за участю профспілкової сторони графіком, та за її результатами вживати 
заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення 
працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій: додаткові оплачувані відпустки 
для працівників, які працюють в шкідливих і важких умовах праці; доплата до 12 
відсотків від посадових окладів. Результати атестації робочих місць затвердити 
відповідними документами, згідно чинного законодавства (Інструкції про проведення 
атестації робочих місць в установах охорони здоров’я і соціального забезпечення).

6.1.9. Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизу технічного стану 
обладнання, механізмів, споруд щодо їх безпечного використання, (ст. ст. 13, 21 
Закону України «Про охорону праці»).

6.1.10. Безоплатно забезпечувати працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із 
забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, 
спецодягом, спецвзуттям (додаток 17). миючими/ знешкоджуючими та інт и ми 
засобами індивідуального захисту за встановленими нормами (додатки 18-19 ).

6.1.11. Забезпечити своєчасну заміну спецодягу і спецвзуття, прання, знезараження, 
дезінфекцію, відновлення або ремонт засобів індивідуального захисту, що стали 
непридатними до закінчення встановленого терміну їх носіння з незалежних від 
працівника причин за рахунок коштів підприємства (ст. 8 Закону України «Про 
охорону праці» ст. ст. 163, 164 КЗпП України.).

6.1.12.3а рахунок коштів підприємства здійснювати проведення попереднього (при 
прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних 
оглядів працівників, а також щорічного медичного огляду. Забезпечити виконання 
рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами оглядів працівників.

6.1.13. При своєчасному проходженні медичного огляду працівником зберігати за ним 
середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.

6.1.14. Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від 
проходження обов’язкового медичного огляду.

6.1.15.3а працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на 
виробництві або профзахворюванням, зберігається місце роботи (посада) та 
середня зарплата на весь період до відновлення працездатності.

6.1.16. Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, 
переводити при наявності місця, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку 
на іншу роботу у відповідності з медичним висновком. Оплату праці в таких 
випадках проводити згідно чинного законодавства.
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6.1.17. Проводити спільно з профспілковою організацією своєчасне розслідування та вести 
облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві. За підсумками 
розслідування складається акт за встановленою формою не пізніше трьох днів з 
моменту початку розслідування.

6.1.18. Проводити щоквартально за участю представників профспілкової організації аналіз 
причин (якщо такі є) виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань 
на виробництві. Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження і 
запобігання травматизму та забезпечувати їх виконання.

6.1.19. Створити для працівників, які отримали інвалідність, умови праці з урахуванням 
рекомендацій медико-соціальної експертної комісії.

6.1.20.3а рахунок коштів підприємства та профспілкової організації проводити 
профілактичні щеплення медичним працівникам у разі епідемії або направлення їх 
в осередок захворюванності на інфекційні хвороби.

6.1.21. Забезпечувати належне утримання та фінансування заходів з охорони праці 
підприємства, комплектування аптечок необхідними медикаментами, виконання 
комплексних заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, спрямованих на запобігання нещасних випадків та профзахворювань.

Для підприємств, незалежно від фори власності, які відповідно до законодавства 
використовують найману працю, на витрати з охорони праці спрямувати не менше
0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік (ст. 19 Закону України «Про 
охорону праці»;

6.1.22. За рахунок коштів роботодавця проводити навчання під час прийняття на роботу і в 
процесі роботи працівників керівного складу, керівників структурних підрозділів 
та працівників, які працюють на ділянках з підвищеною небезпекою. Не допускати 
до роботи працівників, у т.ч. посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і 
перевірку знань з охорони праці, (ст. 18 Закону України «Про охорону праці», ст. 
15 З КЗпП У країни.)

6.1.23. Проводити за встановленими графіками один раз на 12 місяців навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці працівників, які зайняті на роботах з 
підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі.

6.2. Працівник підприємства зобов’язується:
6.2.1. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих 

людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території 
закладу.

6.2.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила 
поводження з механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 
користуватися засобами колективного і індивідуального захисту.

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

6.2.4. Своєчасно інформувати відповідних посадових осіб про виникнення небезпечних і 
аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці, в структурному підрозділі. 
Особисто вживати заходів щодо їх запобігання та усунення.

6.2.5. Відмовитися від виконання дорученої роботи, якщо створилася виробнича 
ситуація, небезпечна для їх життя чи здоров’я або для людей, які їх оточують або 
для виробничого середовища чи довкілля.

6.2.6. Працівник несе безпосередньо відповідальність за порушення зазначених вимог.

6.3. Профспілкова організація зобов’язується:
6.3.1. 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.

22



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

6.3.3. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від адміністрації 
підприємства негайного припинення робіт на робочих місцях, структурних 
підрозділах в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або 
здоров’ю працівників.

6.3.4. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці.
6.3.5. Брати участь у:

- у розробці програм, положень, локальних нормативних актів з питань охорони 
праці па підприємстві;
- проведенні атестації робочих місць, а за її результатами 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, готувати свої висновки і пропозиції, представляти інтереси 
потерпілого (за необхідності) в судовому порядку, в інших органах і установах з 
окресленого питання.

6.3.6. Проводити незалежну експертизу умов праці.
6.3.7. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і 

небезпечних умовах праці.
6.3.8. До Дня охорони праці, 28 квітня, щорічно організовувати та проводити відповідн: 

заходи та визначати кращих працівників та кращі підрозділи, де на належном) 
рівні дотримуються вимоги законодавства з охорони паці.

Р о з д і л  VII 
СОЦІАЛЬНО-ПО БУТОВІ ПІЛЬГИ, 

ГАРАН ТІЇ та КОМПЕНСАЦІЇ
7.1. Сторони домовились спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні 

культурно-масові заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальню 
фінансових можливостей підприємства, відповідно до затвердженого кошторису:
а) Зберегти за особами, які уклали трудовий договір, у відповідності до чинноп

законодавства соціально-побутові пільги, передбачені цим колективним договором, та як
вони мали до розірвання трудового договору.

б). Здійснювати заходи, спрямовані на зменшення захворюваності і травматизму.
в). Створювати усі необхідні умови для проходження працівниками щорічно 
диспансеризації.
г). Здійснювати одноразові виплати в межах фонду заробітної плати:
• з нагоди ювілейних дат працівників в розмірі посадового окладу. Ювілейним] 

датами вважати досягнення працівником 50, 60, 70, - річного віку;
• з нагоди досягнення пенсійного віку -  60 років (з урахуванням змін у пенсійном; 

законодавстві);
д). В межах фонду заробітної плати під час надання щорічної відпустки медичним 
фармацевтичним працівникам та водіям автотраснпортних засобів (санітарногі 
автомобіля «ЩД») здійснювати виплату матеріальної допомоги на оздоровлення : 
розмірі одного посадового окладу на рік, та іншим працівникам в межах коштів н 
оплату праці, у вищевказаному розмірі.
е). Медичним працівникам, у т.ч. директору, медичним директорам, головном; 
фельдшеру з МНС, та водіям автотраснпортних засобів (санітарного автомобіл 
«ЩД») системи екстреної медичної допомоги в межах фонду оплати прац: 
затвердженого в фінансовому плані підприємства, проводити виплату матеріальне 
допомоги для вирішення соціально - побутових питань у розмірі одного посадовог 
окладу на рік.



ж). Надавати матеріальну допомогу працівникам при довгостроковому лікуван? 
самих працівників та членів їх сімей, які постраждали внаслідок непередбачени 
обставин (стихійного лиха, крадіжки, пожежі, тощо), проводити витрати на ритуальь 
послуги у зв'язку із смертю працівника та близьких родичів в межах наявни 
фінансових можливостей підприємства.
з). Щорічно проводити збори працівників підприємства, присв'ячені Дню медичноп 
працівника, та здійснювати інші св'яткові заходи.

7.2. Роботодавець зобов’язується:
7.2.1. Забезпечити якісну меддопомогу співробітникам у закладах охорони здоров’я прі 

гострих та загостренні хронічних захворювань і при травмі.
7.2.2. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі єдиний соціальний внесок ш 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та податок з доходи 
фізичних осіб.

7.2.3. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється 
оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених 
законодавством.

7.2.4. Виділити та облаштувати кімнату для відпочинку і харчування працівників.
7.2.5. Забезпечити належне утримання, прибирання соціально-побутових приміщень та 

збереження особистих речей працівників (одягу, взуття) у роздягальні.
7.2.6. Здійснювати за участю профспілкової організації аналіз стану тимчасової 

непрацездатності та причин захворюваності медпрацівників з відповідним 
висновком і пропозиціями щодо заходів, направлених на її зниження.

7.2.7. Створити належні умови для роботи комісії із соціального страхування.

7.3. Профспілкова організація зобов’язується:
7.3.1. Контролювати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг, 

проведення культурно-масових заходів, доводити інформацію до членів трудового 
колективу.

7.3.2. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою роботодавцем єдиного 
соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та 
податку з доходів фізичних осіб. Представляти інтереси працівників у комісії з 
соціального страхування.

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

7.3.4. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з 
питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати 
консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

Р о з д і л  VIII 
ГАРАН ТІЇ Д ІЯ ЛЬН О СТІ  

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сторона роботодавця визнає профспілковий комітет первинної профспілкової
організації повноважним представником інтересів працівників і погоджує з ним накази та
інші нормативні акти з питань, що є предметом цього колективного договору.
8.1. Роботодавець зобов’язується:
8.1.1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності первинної профспілкової 

організації, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в 
діяльність, обмеження прав первинної профспілкової організації або 
перешкоджання її здійсненню.



8.1.2. Для забезпечення діяльності профспілкової організації, проведення зборів 
(конференцій) працівників надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним 
обладнанням. Забезпечувати профспілкову організацію можливістю розміщувати 
власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства в доступних для 
працівників місцях.

8.1.3. При наявності письмових заяв працівників, щомісячно і безоплатно утримувати із 
їх зарплати та перераховувати у безготівковому порядку на рахунок профспілкової 
організації членські внески.

8.1.4. Надавати можливість профспілковій організації перевіряти розрахунки з оплати 
праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні та 
культурні заходи.

8.1.5. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, 
інформувати профспілкову організацію про плани і напрямки розвитку 
підприємства.

8.1.6. Брати участь у заходах профспілкової організації на її запрошення.
8.1.7. Не допускати змін умов трудового договору, оплати праці, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами профспілкової 
організації без попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є.

8.1.8. Членам виборних профспілкових органів, не звільнених від своїх виробничих чи 
службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої 
зарплати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських 
обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі 
виборних профспілкових органів, але не менше ніж 2 години на тиждень.

8.1.9. На час профспілкового навчання працівників, обраних до складу профкому 
закладу, надавати додаткову відпустку тривалістю 6 календарних днів із 
збереженням середньої зарплати за рахунок роботодавця.

8.1.10.3а працівниками, обраними до складу профкому, зберегти соціальні пільги та 
заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до 
законодавства та цього колективного договору.

Р о з д і л  IX
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КО ЛЕКТИВНО ГО ДОГОВОРУ

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за
його виконанням сторони зобов’язуються:

1. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання умов договору та 
встановити термін їх виконання (додаток 20 ).

2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією 
представників сторін, яка вела переговори з його укладання, в узгодженому нею 
порядку (додаток 21 ).

3. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну 
інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням 
договору.

4. Один раз на рік розглядати підсумки виконання колективного договору на 
загальних зборах (конференції) трудового колективу (січень-лютий).

5. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього 
договору спільно надавати відповідні роз’яснення.

6. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених 
даним договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного 
законодавства.
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Р о з д і л  X  
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

Цей колективний договір укладений і вступає в дію з дня його підписання і діє до 
укладання сторонами нового колективного договору на наступний період.

Колективний договір укладено в 3 примірниках, що зберігається у кожної зі сторін
і мають однакову юридичну силу. Зміни і доповнення до даного договору протягом 
терміну його дії можуть вноситись тільки при взаємній згоді сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Від сторони Роботодавця 

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 

медицини катастроф» 
обласної ради

ШКІВСЬКА

Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» Житомирської

ВОЄВОДА



Додаток № 1

Перелік
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

для яких встановлено підсумований облік робочого часу за рік

1. Фельдшер з МНС (сестра медична, акушерка) - диспетчер з приймання 
викликів і передачі їх виїзним бригадам ЦОДС.
2. Старший лікар з МНС, лікар з МНС-консультант ЦОДС.
3. Лікар-консультант відділу виїзної консультативної медичної допомоги.
4. Фельдшер з МНС -  диспетчер відділу виїзної консультативної медичної 
допомоги.
5. Водій автотранспортних засобів (санітарного автомобіля «Швидка 
допомога»).
6. Лікар з МНС.
7. Фельдшер з МНС (сестра медична) по комплектуванню та поповненню 
виїзних бригад медикаментами, перев’язочним матеріалом та виробами 
медичного призначення.
8. Фельдшер з МНС (сестра медична(брат медичний) ШНМД) у складі 
бригади ЕМД.
9. Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка чергова, 
(санітар черговий).
10. Сторож.
11. Технік з електрозв’язку відділу АСУ.
12. Технік із системного адміністрування відділу АСУ.

Від сторони Роботодавця

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 

едицини катастроф» 
обласної ради

Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медй^^ад^Ш )могп та медицини
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Додаток № 1

Перелік
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

для яких встановлено підсумований облік робочого часу за рік

1. Фельдшер з МНС (сестра медична, акушерка) - диспетчер з приймання 
викликів і передачі їх виїзним бригадам ЦОДС.
2. Старший лікар з МНС, лікар з МНС-консультант ЦОДС.
3. Лікар-консультант відділу виїзної консультативної медичної допомоги.
4. Фельдшер з МНС -  диспетчер відділу виїзної консультативної медичної 
допомоги.
5. Водій автотранспортних засобів (санітарного автомобіля «Швидка 
допомога»).
6. Лікар з МНС.
7. Фельдшер з МНС (сестра медична) по комплектуванню та поповненню 
виїзних бригад медикаментами, перев’язочним матеріалом та виробами 
медичного призначення.
8. Фельдшер з МНС (сестра медична(брат медичний) ШНМД) у складі 
бригади ЕМД.
9. Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка чергова, 
(санітар черговий).
10. Сторож.
11. Технік з електрозв’язку відділу АСУ.
12. Технік із системного адміністрування відділу АСУ.

Від сторони Роботодавця Від сторони Працівників

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 

іедицини катастроф» 
обласної ради

ШКІВСЬКА

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медя^^^^Ш )моги та медицини 

(томирської

СВОДА
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Додаток № 2

Перелік
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, яким може 

встановлюватись тривалість робочої зміни 24 години

№
п/п

Найменування посад Примітка

1 Старший лікар з МНС ЦОДС, лікар з МНС- 
консультант ЦОДС

при згоді працівника, 
погодженні профкому і 

за медичним висновком, 
медичними

2 Лікар з МНС, лікар-конультант відділу 
ВКМД.

3 Молодші спеціалісти з медичною освітою: 
фельдшер з МНС ( сестра медична (брат 
медичний) ШНМД); фельдшер з МНС 
(сестра медична) по комплектуванню та 
поповненню виїзних бригад медикаментами, 
перев’язочним матеріалом та виробами 
медичного призначення;

рекомендаціями 
про стан здоров’я, 
при виробничій 
необхідності для 

безперебійної роботи 
підприємства (ЦОДС, 

служби ЕМД) 
за умови дотримання 

чинного законодавства
4. фельдшер з МНС (сестра медична, акушерка) 

-  диспетчер з приймання викликів і передачі 
їх виїзним бригадам ЦОДС;

5. фельдшер з МНС - диспетчер відділу ВКМД;
6. молодша медична сестра (молодший 

медичний брат) (санітарка чергова(санітар 
черговий).

7. Технік з електрозв’язку, технік із системного 
адміні стру вання

8. Сторож

Від сторони Роботодавця Від сторони Працівників

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» 
Ж и то м и рс ь кої обл а с 11 ої ради

ІВСЬКА

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» Житомирської

ЄВОДА
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Додаток № З

Перелік
професій і посад працівників, яким надається право на доплату,

визначеною законодавством, 
у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці 

(за результатами атестації робочих місць за умовами праці) 
Постанова КМУ № 1290 від 17.11.1997 р.

№

п/п

Найменування професій і посад % підвищення

1 Електрогазозварник 12

Від сторони Роботодавця

В.о. директора
екстреної медичної 
едицини катастроф» 

обласної ради

Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини
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Перелік 
професій і посад працівників, що дає право на щорічну додаткову 
відпустку за особливі умови праці - з ненормованим робочим днем

№ з/п Посада Тривалість
додаткової
відпустки

Загальна триваліст: 
щорічної відпусткі 
(в каледарних днях

1. Директор 7 31
2. Медичний директор -керівник служби екстреної 

(швидкої) медичної допомоги
7 31

3. Медичний директор з екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф

7 31

4. Заступник директора з економічних питань 7 31
5. Заступник директора з технічних питань 7 31
6. Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера 7 31
7. Головний фельдшер з МНС 7 31
8. Завідувач аптечного відділення, фармацевт 7 31
9. Секретар керівника, діловод, архіваріус 7 31
10. Адміністратор системи 7 31
11. Начальник відділу кадрів 7 31
12. Старший інспектор з кадрів, інспектор з кадрів. 7 31
13. Провідний юрисконсульт 7 31
14. Завідувач інформаційно-аналітичного відділу медичної 

статистики, реєстратор медичний
7 31

15. Бухгалтер (1,2 кат.), провідний бухгалтер 7 31
16. Економіст (1,2 кат.), провідний економіст 7 31
17. Інженер з охорони праці 7 31
18. Інженер з безпеки руху 7 31
19. Завідувач центрального складу ГТВ 7 31
20. Завідувач господарства, каштелян 7 31
21. Начальник АЕВ, головний механік, механік черговий 7 31
22. Диспетчер, таксувальник. 7 31
23. Водій автотранспортного засобу (оперативно- 

господарського транспорту)
7 31

Примітка: Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно часу,
відпрацьованому на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку.

Від стоуони Роботодавця Від сторони Пуаиівників

В.о. директора
КВйііієінгр екстреної медичної

іедицини катастроф» 
ґдм н[)&)ько і\о б л а с н ої ради

ШКІВСЬКА

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
м е д и ч і іоїдонші о і ті та медицини 
катастроф» Житомирської

ж / о? ль .од
ЮДА

ЗО



Перелік
посад і професій працівників, що дає право на щорічну додаткову 

відпустку за особливі умови праці - робота, пов’язана з підвищеним нервово- 
емоційним та інтелектуальним навантаженням, 

та умовах підвищеного ризику для здоров’я 
і _̂__________ (ст. 8 п. 1 Закону України «Про відпустки») _____________

№
п/п Найменування професій, посад

Тривалість 
оплачуваної 
відпустки, 

календарних днів
1 Лікарі з МНС, молодші спеціалісти з медичною освітою бригад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги
7

3 Завідувач центральної станції ЕМД, підстанції ЕМД, відділення- 
пункту П(Т)Б БЕМД, завідувач ЦОДС, старші лікарі з МНС 
ЦОДС, лікарі з МНС-консультанти ЦОДС, лікарі-консультанти 
відділу ВКМД, лікар-методист, старші фельдшери з МНС, 
фельдшери з МНС (сестри медичні) по комплектуванню та 
поповненню виїзних бригад медикаментами, перев’язочним 
матеріалом та виробами медичного призначення, фельдшери з 
МНС (сестри медичні, акушерки) -  диспетчери з приймання 
викликів і передачі їх виїзним бригадам ЦОДС, фельдшери з 
МНС - диспетчери відділу ВКМД, фельдшери з МНС (сестри 
медичні(брати медичні) ШНМД), статистики медичні, молодші 
медичні сестри (санітарки) ЦСВ.

7

4 Фахівець з питань цивільного захисту, інженер з метрології, 
інспектор з військового обліку, завідувач складу автомобільно- 
експлуатаційного відділу.

7

5 Водії автотранспортних засобів (санітарного автомобіля «Швидка 
допомога»)

4

6 Дезінфектор 4
7 Електромонтер з обслуговування електроустановок 4
8 Слюсар-сантехнік 4
9 Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка 

чергова, (санітар черговий), (санітарка - прибиральниця,)
4

10 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар- 
ремонтник

4

11 Прибиральник території 4
12 Технік з електрозв’язку, технік із системного адміністрування 4

Майстер, робітник з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків

4

Примітка: Додаткова відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу, а також 
за умов зайнятості у продовж робочого дня не менш, ніж половина його тривалості.

Від стоуони Роботодавця 
В.о. дирел

^стреної медичної 
^цини катастроф» 

щасної ради

ІВСЬКА

Від сторона Працівників 
Голова первинної профспілкової 
організаціїКН П «Центр екстреної 

кги та медицини 
ирської

ОДА



Перелік
посад КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

яким проводиться доплата в розмірі 50 % 
годинної тарифної ставки (окладу) 

за кожну годину роботи у нічний час ( з 22.00 до 6.00)

1. Старші лікарі з МНС ЦОДС.
2. Лікарі з МНС у складі бригад ЕМД.
3. Молодші спеціалісти з медичною освітою у складі бригад ЕМД.
4. Фельдшер з МНС (сестра медична, акушерка) -  диспетчер з приймання 
викликів та передачі їх виїзним бригадам ЦОДС.
5. Фельдшер з МНС (сестра медична) - диспетчер відділу виїзної 
консультативної медичної допомоги.
6. Фельдшер з МНС (сестра медична) по комплектуванню та поповненню 

медикаментами, перев’язувальним матеріалом та виробами медичного 
призначення.
7. Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка чергова, 
санітар черговий).
8. Водії автотранспортних засобів (санітарного автомобіля «Швидка 
допомога»).

В.о. директора
екстреної медичної 
едицини катастроф» 
обласної ради

ОШКІВСЬКА

Від сторони Роботодавця Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини



Перелік
посад КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР 

яким проводиться доплата в розмірі 35 % годинної тарифної ставки 
(окладу) за кожну годину роботи у нічний час ( з 22.00 до 6.00)

1. Сторож

2. Технік (з електрозв’язку ), технік із системного адміністрування.

Від сторони Роботодавця 

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 

медицини катастроф» 
її обласної ради

ОШКІВСЬКА

Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 

Житомирської 
[и

ВОЄВОДА



Перелік
посад КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

яким проводиться доплата в розмірі 10 % посадового окладу 
(тарифної сітки) за використання працівниками 

дезінфікувальних засобів
і які зайняті прибиранням туалетів

1. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця).

2. Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка 

чергова, санітар черговий).

3. Молодша медична сестра (санітарка) ЦСВ.

4. Каштелян центральної станції ЕМД м. Житомира.

Від сторони Роботодавця 

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 

медицини катастроф» 
обласної ради

ШКІВСЬКА

Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф»Житомирської

ОЄВОДА



Перелік 
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

яким можуть встановлюватися доплати у розмірі до 50 % включно 
при суміщенні професій (посад)

I. Сестра медична (брат медичний) - молодша медична сестра (молодший 
медичний брат) (санітарка, санітар-прибиральниця, чергова(ий))
2 . Фармацевт -  завідувач аптечного відділення.
3. Токар -  слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
4. Статистик медичний - реєстратор медичний
5. Працівник з господарської діяльності - завідувач центрального складу, каштелян.
6. Каштелян -  працівник з господарської діяльності, завідувач господарства.
7. Інженер з безпеки руху - інженер з охорони п р ац і, головний механік.
8. Інженер з охорони праці - інженер з безпеки руху, головний механік, фахівець з 
питань ЦЗ.
9. Фахівець з питань ЦЗ - інженер з охорони праці, інженер з безпеки руху.
10. Механік черговий -  головний механік, диспетчер, таксувальник автомобільно- 
експлуатаційного відділу.
II . Бухгалтер -  бухгалтер
12. Старший інспектор з кадрів -  начальник відділу кадрів
13. Економіст -  економіст.
14. Діловод -  секретар керівника, архіваріус.
15. Водій оперативно - господарського транспорту (при наявності 
кваліфікації та допуску до електроустановок) -  електромонтер з обслуговування 

електроустановок.
16. Водій автотранспортних засобів (санітарного автомобіля «Ш видка допомога»)
-  слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
17. Електромонтер з обслуговування електроустановок -  слюсар-сантехнік.
18. Тесляр -  слюсар -сантехнік.
19. Технік із системного адміністрування -  адміністратор системи.

Від сторони Роботодавця 

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 
д^ґОІ^огй та медицини катастроф» 

^ іІ і^ |ф |^ о б л а сн о ї ради

ШКІВСЬКА

Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастро ф »Ж  и то м и р с ь кої 
о(

)ЄВОДА



Перелік
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

яким можуть встановлюватися доплати у розмірі до 50 % включно 
за розширення зон обслуговування 

або збільшення обсягу виконуваних робіт

1. Лікарі

2. Молодші спеціалісти з медичною освітою всіх найменувань

3. Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітар) 

всіх найменувань

4. Бухгалтер

5. Економіст

6. Інспектор з кадрів.

8. Працівник з господарської діяльності.

9. Механік черговий.

10. Водій автотранспортних засобів (санітарного автомобіля «Швидка 

допомога»).

11. Слюсар по ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник.

11. Прибиральник території.

12. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, майстер.

Від сторони Роботодавия Від сторони Праиівників

В.о. директора
К Н екстреної медичної 

едицини катастроф» 
рбласної ради

ШКІВСЬКА

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 

итомирської

ВОДА



Перелік 
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

яким можуть встановлюватися надбавка у розмірі до 50 % включно 
за складність і напруженість у роботі

1. Директор.
2. Медичний директор -керівник служби екстреної (швидкої) медичної допомоги.
3. Медичний директор з екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
4. Заступник директора з економічних питань, економіст.
5. Заступник директора з технічних питань.
6. Завідувачі (начальники) структурних підрозділів.
7. Головний бухгалтер і його заступники, бухгалтер.
8. Головний фельдшер з МНС, старші фельдшери з МНС, статистик медичний, 

фельдшнр з МНС,
9. Головний механік, черговий механік, диспетчер автомобільно- 

експлуатаційного відділу.
10. Фахівець з питань цивільного захисту.
11. Інженер з ОП, інженер з БР.
12. Провідний юрисконсульт.
13. Завідувач господарства, завідувач центрального складу господарсько- 

технічного відділу, завідувач складу, диспетчер автомобільно-
експлуатаційного відділу.

14. Працівник з господарської діяльності.
15. Водій автотранспортних засобів (санітарного автомобіля «Ш видка допомога») 

водій оперативно-господарського транспорту
16. Старший інспектор з кадрів, інспектор з кадрів, інспектор з військового 

обліку, секретар керівника, діловод, архіваріус.
17. Адміністратор системи.
18. Таксувальник.
19. Завідувач аптечним відділенням, фармацевт.

Від сторони Роботодавця Від сторони Працівників

В.о. директора 
КНП «Центр екстреної медичної 

іицини катастроф» 
ради

Я
КІВСЬКА

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстрен< 
медичної допомоги та медицини 
катастроФ»^5Йитомирської 

№
ВОДА



П Е Р Е Л І К  
посад, яким встановлюється доплата 

за ненормований робочий день 
з доплатою до 25 відсотків тарифної ставки 

за відпрацьований робочий день

№ 
п /п

Найменування професій і посад Доплата у відсотках

1. Водії автотранспортних засобів (оперативно- 
господарського транспорту)

25%

2. Водії автотранспортних засобів (санітарного 
автомобіля «Швидка допомога»), які 
обслуговують виклики ВВКМД.

25%

Від сторони Роботодавця Від сторони Працівників

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 

та медицини катастроф» 
'ької обласної ради

. МОШКІВСЬКА 
О ^ір.

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф»Жі?гомирської

ВОДА



ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання працівників КНП «Центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф» Житомирської обласної ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників КНП «Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради (далі -  Положення) 
розроблене на підставі Закону України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», 
КЗпП України, спільного наказу Міністерства праці та соціальної політки України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року №308/519 (зі змінами) « Про 
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ 
соціального захисту населення » , «Основ законодавства України про охорону здоров’я».

1.2. Положення про преміювання запроваджується з метою:
- підвищення мотивації медичних працівників, професіоналів, керівників, фахівців та 
інших працівників підприємства щодо виявлення та реалізації резервів і можливостей 
підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, з урахуванням внеску 
кожного співробітника та їх ролі у результати діяльності установи, кваліфікаційно- 
професійного досвіду, складності виконуваних ними робіт та функцій, рівня 
відповідальності та творчої активності;
- створення умов для підвищення рівня заробітної плати професіоналів та фахівців 
відповідно до особистого внеску у кінцеві результати роботи підприємства;
- стимулювання до виконання працівниками службових обов'язків на високому 

професійному рівні та зміцнення трудової дисципліни.
1.3. Джерелами преміювання є кошти підприємства за надані послуги по 

укладених договорах з НСЗУ та кошти спеціального фонду (власні надходження)
1.4. Преміювання може здійснюватися в межах наявних фінансових ресурсів, 

передбачених у фінансовому плані на оплату праці, при умові, забезпечення у повному 
обсязі виплат гарантованої заробітної плати працівникам підприємства. Не допускається 
утворення кредиторської заборгованості з оплати праці.

1.5. Зміни та доповнення до Положення вносяться у встановленому порядку в разі 
відповідних змін у законодавстві, що впливають на його реалізацію, за погодженням з 
профспілковим комітетом.

2. Порядок і умови преміювання

2.1. Керівнику підприємства премія виплачується за рішенням власника або 
уповноваженого ним органу на загальних підставах та, додатково, на умовах, 
передбаченого контрактом (у разі його укладання).

2.2. Керівники структурних підрозділів преміюються за показниками діяльності 
підрозділів. Розмір премії для керівників структурних підрозділів визначає керівник 
підприємства.

2.3. Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу керівника 
підприємства за поданням керівників структурних підрозділів з урахуванням особистого 
внеску працівників у загальні результати роботи підприємства, їх професійного рівня, 
відповідальності та складності виконуваної роботи. У наказі зазначається вид премії, 
розмір та за які результати роботи чи досягнення преміюють.

Відповідно до п.З ст.247 КЗпП України виплата премії працівникам здійснюється 
на підставі спільного рішення керівника та профспілкового комітету шляхом одночасного 
видання наказу.



2.4. При преміюванні забезпечується зв'язок виплат з результатами роботи 
кожного працівника, а також враховуються конкретні показники діяльності структурного 
підрозділу в цілому.

2.5. Розмір премії визначається залежно від особистого внеску та специфіки 
роботи кожного працівника в результати діяльності підприємства, структурного 
підрозділу. Розмір премії визначається у відсотковому співвідношенні до посадового 
окладу з урахуванням кваліфікаційної категорії, розряду, або у конкретному розмірі у 
вигляді фіксованої суми.

2.6. Премії, що виплачуються одному працівнику, максимальними розмірами не 
обмежується, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

2.7. Преміювання може здійснюватись за підсумками роботи: за місяць, за квартал, 
за рік, згідно встановленим критеріям оцінки якості роботи, в залежності від фінансових 
можливостей підприиємства.

2.8. Преміювання за наявності відповідних джерел фінансування може 
здійснюватись до Дня професійних свят: День медичного працівника, День бухгалтера, 
День фармацевтичного працівника, День працівників автотранспорту, а також до Дня 
державних свят: Новий рік, Різдво Христове, Міжнародний жіночий день, День 
міжнародної солідарності трудящих, День Перемоги, День Конституції України, День 
Незалежності України, День захисника України (День українського козацтва, 
приуречений до дня святкування Покрови), Великодень, Трійця.

2.9. Преміювання за наявності відповідних джерел фінансування може 
здійснюватись також з нагоди ювілейних дат (50,60,70 років) - у розмірі не більше 
одного посадового окладу та при виході на пенсію (при звільненні), якщо працівник 
відпрацював на підприємстві 10 і більше років.

2.10. Види премій регламентовані Інструкцією зі статистики заробітної плати від 
13.11.2004 р. № 5, а саме:

входять в додаткову заробітну плату (п. 2.2 Інструкції). Вони пов'язані з 
високими результатами у роботі та мають системний характер;

- належать до заохочувальних і компенсаційних виплат (п. 2.3 Інструкції) та 
вирізняються одноразовістю. Це винагороди за річну роботу, виконання особливо 
важливих завдань, заохочення за конкретну працю та інші.

2 .1 1 . Премії виплачуються :
новоприйнятим працівникам по закінченні випробувального терміну роботи та 

при роботі на посаді протягом періоду, за який здійснюється преміювання, - при умові 
своєчасного, якісного і в повному обсязі виконання посадових обов'язків;

- працівникам, які працюють за контрактом, - на підставі наказу керівника 
підприємства та у відповідності до критеріїв оцінки роботи, які визначені у 
даному Положенні.

- працівникам, які прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня або 
неповного робочого тижня, та працівникам, які працюють на умовах 
сумісництва (зовнішні сумісники), премія нараховується на загальних підставах;

- працівникам, які звільнені до закінчення періоду преміювання у зв'язку з 
призовом або переходом на військову службу до збройних сил України, 
Національну гвардію України, за станом здоров’я, вступу на навчання, виходом 
на пенсію, скороченню штатів з підстав, передбачених п.1 ч.І ст.40 КЗпП 
України та інших поважних причин, передбачених чинним законодавством, 
премія виплачується за фактично відпрацьований час;

- за підсумками року працівникам, які пропрацювали на підприємстві не менше 
11-ти місяців.

2 .1 2 . Премія працівникам не виплачується:
- невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;
- недотримання виконавчої дисципліни (порушення розпоряджень, наказів 
керівника, порушення термінів виконання доручень та завдань, отриманих на



виконання, в тому числі на нарадах та оперативних нарадах, неякісного їх 
виконання);
- наявності зауважень з боку керівництва установи, недотримання трудової 

дисципліни (прогул, поява на роботі в нетверезому стані, порушення 
встановленого режиму роботи, порушення медичної етики і деонтології);
- у випадку притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної 

відповідальності;
- працівникам, які звільнилися з роботи за власним бажанням без поважних 
причин, або звільнені за порушення трудової дисципліни.
- порушення правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки;
- при інших порушеннях трудової дисципліни.

2.13. Працівник, що одержав дисциплінарне стягнення (догану), позбавляється 
премій протягом року або на окремо визначений термін. Якщо протягом року 
(визначеного терміну) з дня одержання працівником догани до нього не буде застосовано 
нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного 
стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того 
ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте достроково наказом 
головного лікаря, що дає працівнику право на матеріальне стимулювання.

2.14. У період, у якому працівника було притягнено до дисциплінарного 
стягнення, заходи заохочення до нього не застосовуються.

2.15. Спори з питань преміювання розглядаються в порядку, передбаченому 
чинним законодавством.

2.16. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються чинним 
законодавством України.

3. Критерії оцінки роботи працівників:
3.1. Головними критеріями оцінки праці працівників при преміюванні є:

- сумлінна праця;
- відповідальне, добросовісне виконання посадових обов’язків і правил внутрішнього 
трудового розпорядку за посадовою інструкцією;
- високий рівень професіоналізму;
- своєчасність та якість надання медичної допомоги;
- відсутність обгрунтованих скарг та порушень у роботі підрозділу;
- виконання стандартів надання медичної, підвищення продуктивності праці;
- естетичне оформлення приміщень, збереження в чистоті території;
- участь в суспільному житті колективу;
- якісне і своєчасне проведення процедур державних закупівель і належне оформлення 
відповідної документації;
- своєчасне та якісне подання фінансової, податкової та статистичної звітності;
- інші показники зразкового та сумлінного виконання посадових обов’язків та своєчасне 
і якісне виконання доручень, наказів, розпоряджень;
- забезпечення надійної і безперебійної роботи транспорту, устаткування та обладнання;
- розроблення і запровадження заходів, спрямованих на економію енергоресурсів, 
водопостачання, економне використання товаро-матеріальних цінностей, паливно- 
мастильних матеріалів, тощо.

3.2. Головними критеріями оцінки праці працівників, які зайняті при наданні 
платних послуг відповідно до Статуту підприємства при преміюванні є:

- розробка нормативних документів (наказу, положення, тощо), своєчасне складання 
калькуляцій на платні послуги, укладання договору із «Замовником», оформлення актів на 
надані послуги, контроль за своєчасністю та повнотою проведення розрахунків за надані 
послуги.
- визначення переліку посадових осіб підприємства, які приймають участь у наданні 
платних послуг;
- якісне та своєчасне надання послуг медичних та послух із транспортування пацієнтів.



Премії виплачуються за результатами виконання робіт на підставі укладених 
договорів за рахунок коштів спеціального фонду. Зазначені кошти розподіляються між 
працівниками підприємства, які задіяні при виконанні цих робіт.

4. При нагородженні працівників грамотою Міністерства охорони здоров’я України 
працівнику може виплачуватися премія відповідно до даного Положення та наказу 
керівника підприємства в межах фонду заробітної плати, затвердженого фінансовим 
планом.

5. Виплата премії проводиться разом із виплатою заробітної плати за звітний період.

Від сторони Роботодавця Від сторони Праиівників

В.о. директора Голова первинної профспілкової
КНП «Центр екстреної медичної організації КНП «Центр екстреної

медичної допомоги та медицини 
катарзщф^Китомирської

ЄВОДА



ПОЛОЖЕННЯ 
про надання матеріальної допомоги працівникам 

КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 
Житомирської обласної ради

1. Загальні положення
Відповідно до п. 4 ст. 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», постанов 

КМ України від 11.05.2011 № 524 із змінами від 18 травня 2017 р. № 335 «Питання оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та 
п. 5.11. Умов оплати праці, затверджені наказом Мінпраці та соцполітики України та МОЗ 
України від 05.10.2005 р. № 308/519 матеріальна допомога на оздоровлення та для 
вирішення соціально-побутових питань надається штатним працівникам за рішенням 
керівника закладу та за погодженням з профспілковим комітетом.
2. Розмір матеріальної допомоги та підстави для її надання:

Матеріальна допомога на оздоровлення надається усім працівникам підприємства у 
розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки в межах 
фонду оплати праці, затвердженого у фінансовому плані. Для медичного та 
фармацевтичного персоналу, водіїв автотранспортних засобів (санітарного автомобіля 
«ПІД») бригад екстреної медичної допомоги матеріальна допомога на оздоровлення є 
обов'язковою виплатою.

У разі поділу щорічної відпустки на частини матеріальна допомога на оздоровлення 
виплачується працівникові один раз на рік при наданні будь-якої з частин щорічної 
відпустки.

Крім того, медичному персоналу, в т.ч. директору, медичним директорам, головному 
фельдшеру з МНС системи екстреної медичної допомоги, та водіям автотранспортних 
засобів (санітарного автомобіля «ПІД») бригад екстреної медичної допомоги надається 
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного 
посадового окладу, яка також є обов'язковою виплатою. Однак розмір матеріальної 
допомоги для вирішення соціально-побутових питань новоприйнятим працівникам 
визначається з урахуванням фактично відпрацьованого часу в календарному році.

В межах реальних фінансових можливостей підприємства, на підставі особистої заяви 
працівника може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 
питань в розмірі, що не перевищує одного посадового окладу, за наступних підстав:
- захворювання працівника та членів його родини (прямих родичів);
- інвалідність, каліцтво та професійні захворювання;
- матеріальна шкода від нещасних випадків або внаслідок стихійного лиха;
- скрутне матеріальне становище;
- смерть близьких родичів;
- інші соціально-побутові причини.

Матеріальна допомога на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань 
працівникам, які працюють на умовах сумісництва (зовнішні сумісники), надається на 
загальних підставах за рішенням керівника.

Від сторони Роботодавця 
В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 

медицини катастроф» 
і обласної ради

ІМОШКІВ СЬКА

Від сторони Працівників 
Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 

ітомирської



П Е Р Е Л І К  
категорії працівників, які виконують роботу

зі шкідливими і важкими умовами праці 
та які мають право на додаткову відпустку

за результатами атестації робочих місць за умовами праці 
(Постанова КМУ № 1290 від 17.11.1997 р.)

Х° з/п Посада Тривалість Загальна тривалість
додаткової щорічної відпустки
відпустки (в каледарних днях)

1 Електрогазозварник 7 31

Від сторони Роботодавця 

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 

медицини катастроф» .. .. г ^ гомирської обласної ради 

ОПІКІВ СЬК А

Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 

}оф» Житомирської 
Іди

ВОЄВОДА



ПЕРЕЛІК
посад, яким проводиться підвищення в розмірі на 15 відсотків 

посадового окладу (тарифної ставки) у зв’язку зі шкідливими та
важкими умовами праці

1. Дезінфектор

Від сторони Роботодавця 

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 

медицини катастроф» 
обласної ради

ШКІВСЬКА

Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф>ь^итомирської

гДА



П Е Р Е Л І К  
професій і посад, яким безкоштовно видається 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
індивідуального захисту

Найменування професій, 
посад

Найменування спеціального одягу, взуття та 
запобіжних пристроїв

Термін
використання,

місяців
ікарі, молодші спеціалісти 
медичною освітою

халат (костюм) х/б -  4 шт. 
хустка або ковпак х/б -  4 шт. 
рушник -  4 шт. 
щітка для миття рук 
куртка тепла 
штани зимові 
шапка плетена

24
24
24

чергова
36
24
24

Іікарі, молодші спеціалісти
з медичною освітою

При виїздах:
плащ з тканини «Плащ-палатка з 
капюшоном» 
чоботи гумові 
шапка плетена
шеврон нарукавний____________

черговий
16
24
36

Молодша медична сестра 
молодший медичний брат) 
санітар, санітарка), зайняті 

миттям інвентарю_________

фартух непромокаючий 
рукавички гумові

черговий
чергові
чергові

Персонал стерилізації халат (костюм) х/б -  2 шт. 
фартух з клейонки 
тапки шкіряні 
рукавички комбіновані 
нарукавники непромокаючі 
хустина або ковпак х/б -  2 шт. 
окуляри захисні_____________

24
черговий
чергові

2
чергові 

24 
до зносу

Прибиральник території, 
майстер, робітник з 
комплексного 
обслуговування й ремонту 
будинків________________

халат х/б 
рукавички гумові 
хустина або ковпак

12
12

чергові
12

Водій автотранспортних 
засобів (санітарного 
автомобіля «ПІД»)

куртка тепла з нарукавною нашивкою із 
зображенням символіки 1 шт. 
куртка літня -  1 шт. 
брюки літні -  1 шт. 
штани зимові -  1 шт. 
сигнальний жилет з світло відбивної 
тканини з написом «Медична допомога» 
каска захисна
плащ-накидка з прогумової тканини 
напівчоботи -  1 
сорочка трикотажна - 2 
теніска трикотажна -  2 
шапка плетена

36
24
36
36

до непридат-ності

24
36
36
36



Ь._ лувач складу халат х/б 12
рукавички комбіновані 3
чоботи шкіряні або кирзові 12

Ь л я р костюм віскозно-лавсановий 12
фартух х/б 6
рукавички комбіновані 12

["■осарз ремонту колісних комбінезон х/б 12
• зспортних засобів рукавички комбіновані 3

Е.:ектромонтер по ремонту напівкомбінезон х/б 12
Іс: лтрообладнання рукавички діелектричні чергові

: ктрогазозварник комбінезон х/б вогнезахисний 12
чоботи шкіряні або кирзові 12
рукавиці брезентові 12
захисні окуляри до непридатності

: бітників, працюючих в зимовий період на зовнішніх роботах забезпечувати 
глатково: 

36 міс. 
36 міс.

куртка х/б на теплій основі 
штани х/б на теплій основі

гимітка: В окремих випадках дозволяється видача спеціального одягу та взуття, а 
ікож  засобів індивідуального захисту понад встановлену норму (ст. 9-1 КЗпП України)

І : :д сторони Роботодавця 

З.о. директора
\Ш І «Центр екстреної медичної 
'^помоги та медицини катастроф»

ирської обласної ради

‘ ОШКІВСЬКА 
Р-

Від сторони Працівників

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 

і Житомирської 
їй

ЮЄВОДА



Перелік
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК», 

зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право 
на одержання безкоштовного молока

(за результатами атестації робочих місць за умовами праці) 
Постанова КМУ № 1290 від 17.11.1997 р.

№
п/п

Найменування професій, посад Назва За зміну

1 Електрогазозварник молоко 0,5 л

Зід сторони Роботодавця Від сторони Працівників

В.о. директора
КНП «Центр екстреної медичної 
д^црМрги та медицини катастроф»

сілкої обласної ради
4  «л '

МОШКІВСЬКА

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» Житомирської 
обласної пади

5. ВОЄВОДА



Перелік
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

яким видається безкоштовно мило, миючі та знешкоджувальні засоби

№
п/п

Найменування професій, посад Назва засобу Норма на місяць

1 Медичні працівники мило туалетне 100 г
2 Робітники мило туалетне 

паста миюча
100 г 
1 б.

3 Спеціалісти, пов’язані з 
забрудненим фактором (механік 
черговий, водії автотранспортних 
засобів, завідувач центрального 
складу, завідувач складу, слюсар з 
ремонту колісних транспортних 
засобів, слюсар-ремонтник, 
слюсар-сантехнік, електромонтер, 
тесляр)

мило туалетне 200 г

4 Адмінперсонал мило туалетне 50 г

Примітка :
1. Мило, передбачене даними нормами, видається в місця загального 

користування.
2. При відсутності туалетного мила дозволяється його заміна милом 

господарським з утриманням жирних кислот не менше 60%.
3. На роботах , де можливий вплив на шкіру шкідливих речовин 

тобітникам повинні видаватися профілактичні пасти , а також миючі і 
іезінфікуючі засоби.
-. Дезінфікуючі засоби видаються також для адміністративно- 
:бслуговуючого персоналу під час епідемічного періоду (інфекційних 
:ахворювань).

::д сторони Роботодавця Від сторони Працівників

: .о. директора
НП «Центр екстреної медичної 

)мог и та медицини катастроф» 
-------- ^ ькрї обласної ради
Р с х  т\ж Ш  . і -і ОШКІВСЬКА

Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
казр^Щ^н.Житомирської

ОЄВОДА



П Е Р Е Л І К  
осіб, відповідальних за виконання норм та положень 

колективного договору та терміни виконання

№
п/п

Найменування розділів Термін
виконання

Прізвище, ініціали відповідального 
за виконання

1 Загальні положення протягом 
2020-2025 

років (щороку)

Мошківська С.А, 
Воєвода В.О., 

Тещенко М.М..
2 Трудові відносини протягом 

2020-2025 
років (щороку)

Мошківська С.А., 
Воєвода В.О.

3 Забезпечення зайнятості і гарантії 
працівникам у разі зміни 
організації підприємства

протягом 
2020-2025 

років (щороку)

Мошківська С.А., 
Воєвода В.О., 

Слободенюк Н.В., 
Васильєва А.О., 
Тещенко М.М..

4 Оплата праці протягом 
2020-2025 

років (щороку)

Мошківська С.А., Воєвода В.О., 
Слободенюк Н.В.,Тищенко Н.В.

5 Режим праці та відпочинку протягом 
2020-2025 

років (щороку)

Мошківська С.А., Воєвода В.О., 
Слободенюк Н.В., 
Васильєва А.О., 
Тещенко М.М..

6 Охорона праці протягом 
2020-2025 

років (щороку)

Мошківська С.А., 
Воєвода В.О., Великолуг М.К., 

Слободенюк Н.В, 
Мельніковський В.О.,

7 Соціально-побутові пільги, 
гарантій' та компенсації

протягом 
2020-2025 

років (щороку)

Мошківська С.А., Воєвода В.О., 
Гриньов В.О., Лукаш М.К., 

Слободенюк Н.В., 
Тещенко М.М...

8 Гарантії діяльності первинної 
профспілкової організації

протягом 
2020-2025 

років (щороку)

Мошківська С.А., 
Воєвода В.О.

9 Контроль за виконанням 
колективного договору

протягом 
2020-2025 

років (щороку)

Мошківська С.А., 
Воєвода В.О.

Від сторони Роботодавця 
В.о. директора

ентр екстреної медичної 
а медицини катастроф»
ької обласної ради
. о\Т

И ні е

щ

§Є|МОШКІВСЬКА 
£  ЯМРр.'Ь'/Ж

Від сторони Працівників 
Голова первинної профспілкової 
організації КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 

^Житомирської

ОЄВОДА



С К Л А Д
робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору

Від сторони роботодавця: Від виборного органу первинної
профспілкової організації:

Гриньов В.О., 
Слободенюк Н.В. 

Мельніковський В.О., 
Васильєва А.О., 
Тещенко М.М. 

Великолуг М.К. 
Садова І.І., 

Ковбаса Л.В., 
Мартиневич Б.І.

Воевода В.О., 
1гнатьева Л.М., 

Лукаш М.К., 
Чирун Л.М. 

Тищенко С.П., 
Макарчук H.A., 

Бшошг Г.В., 
Юруца Л.1., 

Будник С.П..






