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[Iей Колективний логовiр укладено вiдповiдно до положень КонституцiТ УкраiЪи,
П.тСгl- законiв про працю УкраТни, Законiв УкраТни кПро колективнi договори i

lШпr'- *Про професiйнi спiлки, ik права та гарантiТ дiяльностi>, <Про соцiальний дiалог
Г Yryiпi>l. <<Про вiдпустки>, кПро охорону працi)), кПро оплату працi>, законодавства
УТйп про охорону здоров'я, iнших нормативно-правових aKTiB УкраiЪи, ПОЛОЖеНЬ

lЬ:рпшшоi та територiальною угодою мiж Житомирською мiською радою,
ПrlorЕрською мiською органiзацiею роботолавшiв та Федерацiею профспiлок
ГПrБfrрськоi областi на 2022-2024 роки з метою регулювання виробничих, трудових i

зпЬ.rьшо_ економiчни" JiднБин -l узгодження iHTepeciB найманих праuiвникiв та
lrтсп9[ нижче сторони Роботодавця, i включас зобов'язання cTopiH, якi спрямованi на
GШрсшя ylrroB для пiдвЙщення ефективностi роботи комунального некомерцiйного

-Щоlства - зtжладу охорони здоров'я, реалiзачii професiйних, трудових i соцiально-
ЩфaiчЕш( прав та гарантiй працiвникiв, встановлення для них додаткових, порiвняно
fo шодавством, пiльг та компенсацiй.

РОЗДШ I ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Колективний договiр укладено мiж Комунальним пiдприемством к,,Щитяча

СШтtrlогiчна полiклiнiка> ЖитомирськоТ MicbKoT ради (далi - Пiдприемство) в особi
IIIколи .Щмитра Олександровича, який дiе на пiдставi Статуту Пiдприемства

L-ri - Роботодавець) з однiеТ сторони та профспiлковим KoMiTeToM первинноТ

ryфспLтсовоТ органiзачiТ Комунальним пiдприемством к,.Щитяча стоматологiчна
mliKTiHiKа>> ЖитомирськоТ MicbKoT ради Профспiлки прачiвникiв охорони здоров'я
Щйш в особi голови Марчука Олега Миколайовича , який дiе на пiдставi Статуту
Ц.{Епiто| (далi - ППО) з другоТ сторони; разом - Сторони.

1-1.1. Сторони визнають повноваження одна одноТ i зобов'язуються
Прцrватися засад соцiального партнерства: паритетностi представництва,

frшрвпосгi cTopiн, взаемноТ вiдповiдальностi, конструктивностi та аргументованостi
rF шроведеннi переговорiв щодо укладання колективного договору, внесення змiН i
-Шсшь до нього, а також при вирiшеннi Bcix питань виробничих i трулових
iш.

_.1.i. При укладаннi колективного договору Сторони виходять з того, що його
ППrеЕня не можуть погiршувати становище працiвЁикiв порiвняно з чинним
зпоrавством Украiъи. Визначенi законодавством норми i гарантiт с базовими
frrrап-ппми гарантiями, на пiдставi яких у Колективному логоворi встановлюються

luTxoBi rрудовi та соцiально-економiчнi гарантiТ та пiльги з урахуванням реальних
mТЕВОýтеЙ виробничого, матерiального та фiнансового забезпечення Пiдприемства.

_,'',l : зtt трудових договорiв найманих прачiвникiв не можуть суперечити
- -::i\! Ко.rективного договору, е у разi iснування (виявлення) такоi суперечностi,

:l . - , _.. ',ttoBrI автоматично визнаЮтьСя неДiЙСНимИ.
_ _.-l. Невiд'смною частиною даного Колективного договору с Додатки до нього

\ _-ir,

1.2. Сфера дiТ Колективного договору:
l 1.1. Колективний договiр € локальним нормативним актом соцiального

ЧiГВсрgгва який призначений для регулювання колективних трудових вiдносин) а
ШТI СОцiапьно-економiчних питань, якi пiдлягають визначенню за погодженням

- - :.--tlBi:Ho до поло}кень чинного законодавства.
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Сторони зобов'язуються взаемно i своечасно надавати iнформацiю,

ведення колективних переговорiв i здiйснення контролю за виконанням

договору.

роздIл 2

ТРУДОВI ВЦНОСИНИ
Ll. Роботодавець зобов'язу€ться:
2.1-1. 3абезпечити ефективну дiяльнiсть Пiдприемства за рахунок бюджетних та

rlщодDкень незаборонених законодавством.
Ll2- Уникати булЬ-яких проявiв дискримiначiТ у сферi працi, ЗОКРеМа

пг!шя принципу piBHocTi прав i можливостей, прямого або непрямого обмеЖеННЯ

ql праrriвникiв залежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших
qшвашь. cTaTi, гендерноТ iдентичностi, секQуальноТ opieHTauiT, етнiчного, соцiальнОгО

D hFJЕrIного походження, BiKy, стану здоров'я, iнва_гliдностi, пiдозри чи наявностi
шOFrOпдrня на ВIЛ/СНIД, сiмейного та майнового стану, сiмейних обов'язкiв, мiсця

aEraEH{. членства у професiйнiй спiлцi чи iншому об'еднаннi громалян, участi У
qfrт- звернення або HaMipy звернення до суду чи iнших органiв за захистом cBoix

р dо на;lання пiдтримки iншим прачiвникам у захистi ix прав, за мовними або
L!п (внztкчlми, не пов'язаними з характером роботи або умовами ii. виконання.

аl-З. Забезпечити розробку посадових (робочих) iнструкцiй (функuiонаJIьних

fr-r-iп) шя Bcix працiвникiв закладу, положень про cTpyкTypHi пiдроздiли (служби)

Е,ýхFЕ}спе ознайомлення з ними прачiвникiв.
З_l..l. Що початку роботи працiвника за укладеним трудовим договороМ

пз-L:шгп йому пiд пiдпис права, обов'язки, поiнформувати про умови працi, наявнiсть

l рйочоч1, мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i шкiдливих виробничих

Fopb жi ще не усунуто, та можливi наслiдки ix впливу на здоров'яо його права на

:,_..1:lенсацiТ за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства та

:' ., _-(тllвноГо ДоГоВорУ.
: _ j. Не виlrлагати вiд прашiвникiв виконання роботи, не обумовленоТ труловим

" : :.',l,

- . :. З:iйснювати звiльнення працiвникiв - членiв ППО за iнiцiативою
:i - -. -::"я в порядку i випадках визначених чинним законодавством.

_ _ -, Повiдомляти працiвникiв про HoBi нормативно-правовi акти та документи,
i: :-_,..tt]ються труловi вiдносини, органiзацiя iумови працi, роз'яснювати ii змiст,
,- _] _ -. _ i,эв'язки працiвникiв.

: . !. Забезпечити перiодичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB) пiдвищення
i * : . .- _'.-liKapiB. молодших спецiалiстiв з медичною освiтою.

- . *. ВIlзначати труловий розпорядок у Пiдприсмствi Правилами внутрiшнього

_ .- :. Гаlr,зевих правил внутрiшнього трудового розпорядку для прашiвникiв
,.. ,-- :. ,. станов" органiзачiЙ та пiдприсмств системи охорони здоров'я УкраТни,
*-]:,*:.;:;1\ наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд l8 грудня 2000 р. JФ

_ * J,э:aToK 8)

- . _,-l. Сприяти створенню в трудовому колективi здорового морально-
:. : trго rI iкроклiмату.



2.1.1l. Запобiгати виникненню iндивiдуальних та колективних трудових
шфлiкгiв, А у випадку ix виникнення, забезпечити iх вирiшення згiдно з чинним
пDЕодtlвством УкраiЪи.

2-I.I2. Запроваджувати чи змiнювати режим роботи для окремих пiдроздiлiв,
ППеГОРiЙ (ГРУп) працiвникiв за попереднiм погодженням з ППО виключно з метою
irпгrцення ефективностi роботи Закладу, у зв'язку з необхiднiстю забезпечення
5,!перервностi надання медичноТ допомоги та дiяльностi Закладу.

2.|.lз. Залучати окремих працiвникiв до роботи у вихiднi днi, встановленi
товодiшством, лише у виняткових випадках за погодженням з ппО (KpiM працiвникiв,
fi працюють за затвердженими у встановленому порядку графiками роботи
|пirпостi)). Компенсувати прачiвникам роботу у вихiднi днi згiдно iз чинним
rоrrодЕlвством.

2.|.I4. Визначати режим роботи пiд час чергування, перелiк працiвникiв, якi
lllrчаоrься До чергування на пiдставi графiкiв роботи (змiнностi) або наказiв,
шrо.Iкених з ППо.

при складаннi графiкiв роботи (змiнностi) враховувати iHTepeciB працiвникiв з
сforеf,пими обов'я3ками, працiвникiв з iнвалiднiстю, працiвникiв, якi поеднують роботу з
ЕцlЕЕям.

У разi запучеЕня працiвникiв до чергування, зокрема у вихiднi днi, завчасно
!ЕDJпувати з ними час початку та закiнчення робочого часу.

2-1-15. Скорочувати на одну годину напередоднi святкових i неробочих днiв
щаriсгь роботи працiвникiв, яким встановлено 40-годинний робочий тиждень.

2-1.1б. Встановити на прохання вагiтноТ жiнки, жiнки, яка мае дитину BiKoM до
lDЕЕрЕядlяти poKiB або дитину з iнвалiднiстю, в тому числi таку, що знаходиться пiд iT
airolo. або здiйснюе догляд за хворим членом ciM'T вiдповiдно до медичного висновку,
fute шсrй виховус дiтей без MaTepi (в тому числi в разi трив€Iлого перебування MaTepi
rлiryъа.,rьному закладi), а також опiкунiв (пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв,
шого з батькiв- вихователiв неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

2-L.l7. ЗалучаТи працiвникiв до роботи в надурочний часо не бiльше чотирьох
пцIf,В протягом двох днiв пiдряд i 120 годин на piK, з оплатою в подвiйному розмiрi
rтгптноI ставки.

2-1-18. Не допускати залучення вагiтних жiнок i тих, що мають дiтей BiKoM до
Fш poKiB, батькiв, якi виховують дiтеЙ без MaTepi (в тому числi в разi тривалого
ryэOувапня MaTepi в лiкувальному закладi), а також опiкунiв (пiклувальникiв), одного з
Sоlпlих батькiв, одного з батькiв-вихователiв до нiчних, надурочних робiт та робiт упiтпi шi i направлення ix у вiдрядження - без ix згоди.

2.1.19. Не залучати до надурочних робiт та не направляти
ri цlоть дiтей BiKoM вiд трьох до чотирнадцяти poKiB, або дiтей з
ri lшrовують лiтеР без MaTepi (в тому числi в разi тривЕlJIого
lfrrшьному закладi), а також опiкунiв (пiклувальникiв), одного
шшо з батькiв-вихователiв - без ix згоди.

2-1.20. ЗдiйснюватИ облiК робочого часу вiдповiдно
mоlавствq Правил внутрiшнього трудового розпорядку та

"П!Iьор.ч.

у вiдрядження жiнок,
iнвалiднiстю, батькiв,
перебування MaTepi в

з прийомних батькiв,

до aKTiB чинного
цього Колективного

з llетою оптимального регулювання та облiку робочого часу працiвникiв зi
'- :',i Pe/KlI\{oM роботи при якому неможливе дотримання нормальноТ тривалостi

5



ЁТ або.щотижневоТ тривалостi робочого часу, встановлювати для даноТ категорiТ

Ёrrкiв пiдсумований облiк робочого часу за 1 мiсяць.
L1-2|. Затверлжувати за погодженням ППО Графiк надання щорiчних вiдпусток,

rппr]тп з необхiдностi забезпечення безперервноi робоТИ ПiДПРИСМСТВа i СТВОРеННЯ

frlliтrЕвих умов дпя вiдпочинку працiвникiв не пiзнiше к15> сiчня поточного року (як

тЕпо, зtr}начаеться конкретна дата на початку або в кiнцi року). Конкретний перiод
пt]Ес щорiчних вiдпусток в межах, установлених графiком, узгоджувати З

щiвшrками.
2-1.22. Надавати працiвникам щорiчну основну вiдпустку мiнiмальною

тгrаriстrо не менш як 24 календарних днi, особам з iнвалiднiстю I-II груп - тривалiстю

jпоу.trо l8 poKiB - 31 календарний день за вiдпрацьований робочий piK, який

irriчr-сгься з дня укладення трудового договору, а у випадках, передбачених

ToEo.IilBcTBoM - пропорц iйн о вiдпрацьован ом у часу.
2.|.2З. Вести облiк вiдпусток, зберiгати за прачiвниками право на невикористанi

шliшi вiлпустки, не допускати випадкiв ненадання працiвникам щорiчних вiдпусток
шоТ тривtlлостi протягом двох poKiB пiдряд, а також ненадання вiдпусток протягом

еМочоm року працiвникам, що мають право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу з

тiд-,rrвrми i важкими умовами або вiдпустки за особливий характер роботи.
2.1.24. Встановити щорiчнi додатковi вiдпустки:

- за особливий характер працi окремим категорiям прачiвникiв за Списком виробництв,

робiт. професiй i посад працiвникiв, робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-

сrrоцйним та iнтелекту{шьним навантаженням або виконуеться в особливих природних
гсографiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для здоров'я (!одаток
.Е l0):
- за ненормований робочий день - до 7 календарних днiв (.Щолаток NЬ 9) для
працiвникiв, час роботи яких, з огляду на характер прачi, не пiддасться точному облiку.
У перiол дii Колективного договору питання встановлення ненормованого робочого
lщ!-з надtlнням додатковоТ вiдпустки за особливi умови прачi для окремих працiвнИКiВ

пЕе впзначатися також наказом Роботодавця погодженим з ППО.
2.|.25. ,Щодаткова вiдпустка працiвникам, якi маЮть дiтей або повнолiтню дитину

- mобу з iнвшliднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи {Назва cTaTTi l9 в редакчiТ Закону
ý l2}VПI вiд 15.01.2015 - змiна набирае чинностi з 01.01.20l5} Жiнцi, яка працюе i мас

-шх бо бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину з iнвалiднiстю, або яка усиновила
гrЕIr.ч. MaTepi особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй MaTepi,

ftтьrгу дитини або особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, який виховус ix
б.'з uагерi (у тому числi у разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а

тiпож особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А
l грrтlи. чи однQму iз прийомних батькiв надаеться щорiчно додаткова оплачувана
riшl-сгка тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв
(стаггя 73 Кодексу законiв про працю УкраТни)

За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi вiдпустки ij загальна тривалiсть
в }to]Ke перевищувати 17 календарних днiв:

- жiнцi, що мас двох i бiльше дiтей з iнвалiднiстю;
- жiнцi, що мае двох i бiльше усиновлених дiтей;
- жiнцi, що мае одну дитину усиновлену, а другу - дитину з iнвалiднiстю;



ДЕгиною ВВаЖаеТЬСЯ ОСООа - даного ПУНКТУ).

lIшD ве набувас ";;;"*олiтньоцанiшrе 
(для цtлеи л;;",;;;;;;; якi мають дiтей

*.;#{:TIH; l**i," "##rа*'-: ж Lттff ж'*ж;

ffiТ*"ffi;*;}" lЁЁ Т"' 1Ж, 
4{{ ;";;';; :*фъ q 

:: ": ;Ё;
rf,trш} без батька (в тому числi 

'oo,n,","y 
жiнку, яка виховус дитину без батька),

аrя пiдтвердження iч.:; "u,",:::,:,:,1 
;ý:fiY#u";^'T..,,JilJ"i

шщсл-вrевий uroo-r*"o oO'1'_"no СКЛаДОНИИ' 
,.;;;;;^оо.rо*iр"iстю 

засвiДЧеНа
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шiшсшlя ., "r,,n 
о,,о.Ь u" n.n * б атьк iB с ьк1- lr: ] *";*j*:# ::ilJ:JЁ""""'ffi3;

D tщвва\t .u ,,Ь.оuurи про стягнення аЛiМеНТtВ; 
#: ;;;;;;"""rя, в якому зi сЛiВ

жr_ъ::ti#h:н:_lilх1;,жrЁ*tтJJilхi;;;dу.,u.,iбатькаz- _:_,,i\ cTci маЮТЬЧещ 
\л 

l,w_--

mtpi) у BиxoBaHHi дитинИ ,ip\ ппиоiвнюються також вдоВ1 (вдiвчi), якi маютЬ

до одино;;;;"r"оiв (батъкiв) пРИРiВНЮЮТЫ " iдпустки, поданоi

iтti.УтакомуразiлоЗаJIВипро'uоuпI{яДоДаТковоiсоцiальноlВ*; i]#зliж "J;i:ж:#Ф#HЬ'#J,I,%Y,,,""овленняМ

гrш трившriстю 56 календарнrх дri* (70 каленЙЙ"*-О"]" :g 1ТЖi'ЩiЦi
tшш :iтей) без урахування *;;;;- i неробочих ДНiВ (СТаТТЯ 

;; ;;;; або дiтей,

рьшпк*, "*i 

-у.,,оЪ* 
*::,11#Т; ;i"} T:;H"lll"i''"o",uou"""'T'

Ьо-r."их батькiвського "'lJi"oru з ДНя 'uОrрй 
законнот сили рiшенням ПРо

dщ.сrrоr не пiзнiше трЬОХ "":,):.:":l},|;:]*"uu."u вiдпустка надасться ОДЕОМУ

IщlЕоL.tеНня, ЯкщО усиЕовителями 
с подружжя - з

tЕ,'-наiхрозсул), починку прачiвнику У разi'оu:i:11
].1.28. надавати один додатКОВИЙ ДеНЬ ВlДПO;Н";Ъ;;-о"*r 

з дня здачi KPoBi

ryйЁ ý компонентiв), який може бути використаний впродовж ро

6оЕхоrrпонентiв' ,ва на пiдставi iх письмовоi заяви в

] _:j*;r;fuK хт;;}ýч.Iн.ъхН# ;;il;; плати (KpiM вiдпусток,

-] --.lnTr.In\'

-чатерi,щоМасДвохдiтейувiчiдо15рокiвiтретю,УсиноВЛенl.Дитину,або
з ЬвшriдНiстю, або дитиНУ, щО .rl*оо"r"ся пiд опi*ой, або дитину, вiдносно

-: 

J g-__ 
"

ЕЕа € опiкуном;
_ riнцi, що мас одЕу дитиву з iввалiдпiстю (чи усиновлену ч]::'), 

а ДРУГУ -

цf . шо,о *ооим,ЁJJ 
l1ж;г Ёнi т *,Чffi ж fi::: Н' ; lfi i';

Gовус двох д1' 
---^ ^,,;".o,'i 

i бiльше,)i *"о,гепi

,;l,Н;;;;;;;;;iдi Т,*"п опiкае iншrу дитину ;

- хiнцi uOo чопо"iБi, *о опiкас двох дiтей;

- одrому, пр,Ио*пих батькiв двох дiтей;

,ffiTJJжl;#} :t'# *Jg*T* г#iтfr ftr",, 
* 

",_: 
* 

" 
_,

,, .- .:.;;,* ",l' Закону про вiлпустки):

- } зв язку з ювiлейним днем пuрооп"пня прашiвника - 1 ЛеНь:



- l вересня - батькам (опiкунам), дiти яких iлугь до першого кJIасу - l день;

_ у зв,язку з одруженЕям дитини працiвника _ до 3_х днiв;

- у зв'язкУ iз пiдтвеРджениМ фактом cмepтi члена сiм'I - до 3-х днiв

- при народженнi дитини - батьковi - 1 день,

2.1.з0. Надавати працiвникапл Закладу на пiдставi Тх письмовоi заяви однорЕвову

Флачrвану вiдпустку при народженнi дитини тривалiстю до 14 календарних лнiв

пловiку, дружина якого народила дитину (Закон УкраТни вiд l5.04.2021 року Nь1401-

D0
2.1.з1. Створити ум9ви для забезпечення участi працiвникiв в управлiннi

IЕ.шриемством.
2.2. ППО зобов'язусться:
2.2.|. Забезпечувати постiйний контроль за свосчасним уведенням в дlю та

ЕтосJrвiшням Роботодавцем нормативних aKTiB з питань трудових вiдносин,

щапiзаrrii, нормування працi.

2.2.2. Вести роз'яснювальну роботу серед працiвникiв з питань трудових прав та

обов'язкiв, соцiального захисту працiвникiв вiдповiдно До нормативних aKTiB щодо

щавiзшlii прашi.

2.2.З. Здiйснювати громадський контроль

]ilоподавства про працю, правильним застосуванням

lшrагати усунення виявлених недолiкiв.

2.2.4. Брати участь у вирiшеннi соцiально-економiчних питань, визначеннi та

зтвердженнi перелiку i порядку надання прачiвникам соцiальних пiльг, а також у

ровробчi проекту колективного договору, правил внутрiшнього трудового розпорядку,

2.2.5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфлiКтiв, братИ участь у ii
рвзв'язаннi.

2.2.6. Iнiцiювати,
роботодавцем з метою
законодавства.

23. Сторони домовилися:
2.з.l. Спiвпрацювати при погодженнi, складаннi, затвердженнi правил

rшlтрiшнЬого трудОвого розПорядку, посадових (робочих) iнструкuiй, графiкiв роботи

(эriнностi) та вiдпусток та в iнших випадках, передбачених законодавством, коли

Еорчативнi акти Роботодавця вимагають погодження ппо.
2.З.2. Разом вирiшувати питання щодо:

- запровадження, перегляду та змiн норм працi;

- оплати прачi прачiвникiв, форм i систем оплати працi, схем посадових окладiв у

riдrrовiдностi до чинного законодавства;;

- умов запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших

g)хочувirльних, компенсацiйних виплат;

- робочого часу i часу вiдпочинку, соцiа_llьного розвитку Закладу, полiпшення

]D.оВ працi, матерiально-побутового, медичного обслуговування працiвникiв;

2.з.з. Вживати заходiв щодо недопущення виникнення колективних трудових

спорь (конфлiктiв), а в разi виникнення прагнути ix розв'язання у порядку

щелбаченому чинним законодавством.

2.з.4. Забезпечити умови лля ефективноi роботи KoMiciT по трудовим спорам (у

Fi Т створення)

за виконанням Роботодавцем

установлених умов оплати прачi,

за необхiдностi, проведення спiльних консультачiй з

вжиття заходiв щодо запобiгання порушень трудового



роздIл 3

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДЙНЯТОСТt

3.1. Роботодавець зобов'язусться:

3.1.1. Надавати праuiвникам, за iх згодою, можливiсть працювати на умовах

вýвЕого робочого часу з оплатою прачi пропорrriйно вiдпрацьованому часу (за

Fгr.*о виконанУ роботу) iз збереже""о, повноТ триваJIостi щорiчних основноi та

,плпггхових вiдпусток та iнших гарантiй, пiльг, компеноацiй, встановлених

шЕо]авством та цим Колективним договором,

з.1.2. Здiйснювати аналiз потреби .1u 

""*ор"стання 
трудових pecypciB в Закладi,

3.1.3.НеДоПУскаТиекономiчнонеобrрУНТоВаноГоскороЧенняробочихмiсцьта
tтЕтцрних пiдроздiлiв Пiдприсмства,

з.1.4. забезпечити протягом одного року реалiзацiю працiвниками переважного

W на укладення трудОвого договору у разi поворотного прийняття на роботу

цшlЬннкiв аналогiчноТ квалiфiкачii,

3.1.5.ЗдiйснюватиприйнятгянароботУноВихпрашiвникiв,атакожзаJIУчаТиДо
окремих видiв поЪпу. фiзичних чи юридичних осiб за цивiльно_правовими

шrýвс}РачиВикЛюЧноЗаУМоВзабезпеченняпоВНоТпролУктивноТзайнятостiштатних
!-.Э..тТi'.оговивiльненняпрашiвникtв

З.1.6. Не допускати в Пiдприсмствl масов

iцirrrцви Роботодавця (ст. 48 Закону УкраТни кПро зайнятiсть населення>),

масовим вивiльненням е одноразове або протягом:

l) олного мiсяця: - вивiльнення 10 i бiльше прашiвникiв на пiдприемствi з

вtшпiстrо вiд 20 до 100 працiвникiв; - вивiльнення l0 i бiЛЬШе ВiДСОТКiВ ПРаШiВНИКiВ

йтприемgгвi з чисельнiстю вiд 101 до 300 прачiвникiв;

2) трьох мiсяцiв - вивiльнення 20 i бiльше вiдсоткiв працiвникiв на пiдприсмствl

центр зайнятостi про заплановане

: в органiзацiТ виробництва i прачi у

шцвъ передбачених законодавством,
j.l.8. Розглядати обгрунтованi пропозицiт ппо

tELI€:ýro вiд чисельностi працiвникiв,

3.1.7. Своечасно iнформувати вiдповiдний

пшЕ вивiльнення працiвникiв у зв'язку iз змiнами

rcOве призупинення або скасування заходiв,

про перенесення TepMlHlB,

пов'язаних з вивiльненням

3J. ППО зобов'язу€ться:
].2.1.ЗдiйснюватигромаДськийконтролЬЗаДоДержанняМвПiдпри€МстВl

зlЕо-lzшства про працю пiд час здiйснення заходiв, якi перелбачають вивiльнення

piBBHKiB та з питань забезпечення зайнятостi праuiвникiв

3.2.2. Вести роз'яснюваJIьну роботу з питань додержання трудових прав,

цапнt гарантiй та компенсацiй, соцiального захисту вив iлЬНЮВаНИХ ПРаЦ'"П":l1_ 
л л..,

з_2.з. hi,,i;;;r--;;;;.^;ня спiльних консультацiй щодо питань зайнятостt

щiвшкКiв, вносити обrрунrованi пропозицii Роботодавцю, власнику Пiдприемства чи

Ь*-}тIовноваженому органу про перенесення TepMiHiB, тимчасове призупиноЕня

-о шlъання заходiв, пов'язаних з вивiльненням прачiвникiв,

з.2.4. контролювати додержання роботодавцем процедури визначення

qшiввнкiв, якi мають переважне право на залишення на роботi (ч, 2 ст, 42 КЗпП

Тшнпl.
9



3.2.5. Не допускати звiльнення з iнiцiативи Роботоо*1],:-,::: 1,::: :::::

Е;;;;;;;;"rо догляду), олrrо*"х MaTepiB (батькiв) ПРИ HzUIBHocTi ДИТИНИ BlKoM

ш ъ.,тЕрнадцяти poKiB або дитини з iнвалiднiстю,

3.3. Сторони домовились:
3.3.1.ПрискороченнiчисельностiЧиштатУпрачiвникiвпереВажнепраВо

ття]lтення на роботi при рiвних умовах "pooy*""HocTi 
праui i ква_тliфiкацii, KpiM

псре:бачених законодавством, надасться у першу чергу особам, яким залишилося

:-.Tf .rBox poKiB до пенсiТ, молодим спецiалiстам та праuiвниКаМ, В РОДИНаХ ЯКИХ

шшif iншиХ працiвникiв з самостiйним заробiтком,
.3.3.2.ПрийматирiшенняпрозмiниворганiзацiТвиробництВаiпрачiЗпричин

сrпвошi.шtого, технОлогiчного, структурного чи аналогiчного характеру або у зв'язку з

рсrt-апiзачiею Пiдприемства, ,о'""r,,у"ь за собою можливе звiльнення прачiвникiв

-ше пiс:rя завчасЕого, не пiзнiше як ,u.1р" мiсяцi до намiчуваних звiльнень, надання

шгю iнформачii щодо цих заходiв, включаючи iнфОРМаuiЮ ПРО ПРИЧИНИ ""аЧ::
frJIi,EeHb. кiлькiстЬ i категорiТ працiвникiв, яких це може стосуватися, про термlни

Nе_lення звiльнень, а також нового затвердженого штатного розпису Пiдприсмства,

].3.3. Проводити консультацiт з ппо про заходи шодо запобiгання звiльненням

!ш Е.IеНню ТХ кiлькостi до MiHiMyMy або пом'якшення несприятливих наслiдкiв

роздIл 4

ОПЛАТА ПРАЦI
(ФОРМУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ I ЗАХИСТ)

{.l. Роботодавець зобов'язуеться:
-1.1.1. Формувати оплату прачi на пiдставi ,uy,i: 

]1 ]::,- 
нормативно-

прOвЕх акгiв укратни, генеральноi та територiальноi у_годи мiж ж,тY]:::::
Ёпдоrо раJIою, Житомирською мiською органiзачiею роботодавцiв та Федерацlею

ryфsпLrок житомир.u*оi,областi на2022_2024 роки, цього колективного договору,

4.1.2 Встановити оплату гlрачi та премiювання директора. вiдповiдно до умов

шгЁlагт}.. Оплату працi працiвникiв адмiнiстративно-управлiнського персонаJIу

пгil{ов},вати вiдповiдно :

D[вшшrого директора - 95 Уо встановленого контрактом окJIаду

Гqпошrого бухга-птера - 90 Уо встановленого контракто* :*,al
керiвника;
керiвника;

Ечýу_ч. нiж визначенi:

- спiльним наказом MiHicTepcTBa праui та соцiальноТ полiтики та моЗ УкраТни

-пOэ_l0.2005 р. Ns 308/519 iз змiнами вiд 18,05,2017 Ns 825/531 <про впорядкування

!ш оIL-Iати праrri працiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ соцiального

шfl}- Еаселення));
- постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни:

- вiд 30.08.2002Ns 1298 iз змiнами в\д22 серпня 2018 р, Nч !а3 
<Про оплату

Fi шрчiвникiв на ocHoBi единот тарифнот сiтки розрялiв i коефiuiентiв з оплати

Fi прчiвникiв установ, закладiв та органiзашiй окремих галузей бюджетноТ сфери>;
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_ вiд 29.12.2009 Ns 1418 iз змiнами вiд 20 березня 2013 р. Nч |74 кПро

"--lерIтження Порядку виплати надбавки за вислугу poKiB медичниN{ та

tтацацggтичним працiвникам державних та комунЕIльних закладiв охорони зДоров'я>;

- вiд |2 сiчня 2022 року Ng2 <,.Щеякi питання оплати прачi медичних

щiвникiв закладiв охорони здоров'я>;
- iншими законодавчими актами.
Положення про оплату прачi (Додаток 16).

4.1.3. Пiдвищувати посадовi оклади:
_ за керiвництво атруктурним пiлроздiлом - завiдувачам структурних пiДРОЗЛiЛiВ

- rirарям, керiвникам з числа фахiвцiв з базовою та неповною вищою медичною

Biюlo (старшим сестрам медичним, фельдшерам тощо) (пiлпункти 2.2.З та 2.2.9

ЕGу МОЗ УкраТни вiд 05.10.2005 року }Ф 308/519);

- за старшинство - фахiвцям з базовою та неповною вищою медичною освiтою

{ст.4rшlм сестрам медичним, фельдшерам тощо) (пiдпункт 2.2.|0 НаКаЗУ МОЗ УКРаiЪИ

-д05.10.2005 року J\Ъ 308/519);
_ за HtuIBHicTb квалiфiкацiйноТ категорiТ - керiвникам Закладу та ik застУпниКаМ З

clgla лiкарiв i провiзорiв, керiвникам з числа фахiвцiв з базовою та неповною Вищою

ппrчною освiтою та головним сестрам медичним (головним фельдшерам) (ПiДПУНКТ

L4J Ндсазу МОЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005 року Jtlb 308/519);
_ за диплом з вiдзнакою - лiкарям протягом 5 poKiB у розмiрi 5% (пiдпУнКТ

]-4З Ншсазу МОЗ УкраТни вiд 05.10.2005 року Nч 308/5l9);
- в iнших випадках (пiдпункт 2, З,'7 пiдпункry 2.4.6 Наказу МОЗ УКРаiЪИ ВiД

O5-102005 року J\b 308/519);

4. 1.5. Встановлювати наступнi доплати:
- за сумiщення професiй (посад), виконання обов'язкiв тимчасово вiдсугнього

щЬнпка Щолаток ЛЬ5) та розширення зони обслуговування або збiльшення обСяГУ

поЕувдIих робiт у розмiрi до 50 0/о включно (п.3.1 Наказу МоЗ УкраТни вiд

05_102005 року М 308/519);
- за роботу в нiчний час у розмiрi З5 % посадового окладу (п.3.2.1. НаказУ МОЗ

Уцаfrни вiд 05.10.2005 року JФ 308/5l9). Нiчним вважаеться час з l0 год. вечорадо 6

пцr" рапку - Сторожi
- працiвникам, якi мають науковий ступiнь: доктора наук - 25 вiдсотКiв ДО

щIового окладу; кандидата наук - 15 вiдсоткiв до посадового окладу (п.3.3 НаказУ

}lОЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005 року Jtlb 308/5l9);
_ прачiвникам, зайнятим на роботах зi шкiдливими i важкими умовами працi, За

рст,Jьтатtlми атестацiТ робочих мiсць (Щодаток Л}6) (пункт 3.4.5, пункт 2.4.5 НаКаЗУ

ilf,ВУкраiЪи вiд 05.10.2005 року Nч 308/519)

- працiвникам, якi використовують у роботi дезiнфiкуючi засоби, а також яКi

т*пггi прибиранчям туалетiв - 10 вiдсоткiв посадового окладу (пункт 3.4.7 НаКаЗУ

tlОЗ Украiни вiд 05.10.2005 року J\b 308/519) (Додаток NЬ14).

4.1.6. Встановлювати наступнi надбавки:
- за вислугу poKiB медичним i фармачевтичним працiвникам:

- 10 вiдсоткiв посадового окладу - при стажi роботи понад 3 роки;
- 20 вiдсоткiв посадового окладу - при стажi роботи понад 10 poKiB;

- 30 вiдсоткiв посадового окладу - при стажi роботи понад 20 poKiB

(постанова Кабiн ету м iH icTpiB Украiни вiд 29 . |2.2009 Nч 1 4 1 8 ) ;

ll



-започесIlезВанtIя(заслУжениЙ>-20вiдсоткiвпосадовогооклаДУ,(нароДний)

- 40 вiдсоткiв посадового оклаоу. (".;;.t. Hu**y й;;;йни вiд 05,10,2005 року Nэ

i0t 519);
-посадоВiоклаДилiкарiв-стоматологiв-хiрУргiвпiдвищУють-сяДо15о/оза

lдiйснення on.o_"irrr* urpyuun" (;.;.;;. наказу *Ё; 
";;;i;" "io 

05,10,2005 РОКУ NЧ

]tJs 519) 
__ -.л -,,,.лпистанt{я в роботi iноземноi _моВи: :1Y - l0 о^' Двох i

- за знаgllя та викорИСТаНt{Я 1jTT;;; Йоз украiни вiд 05,10,2005 роКУ

бцтьше мов - 25 %посадового окладу (п, 4,3, Наказу

ýз08/519); :_ , } роботi, виконання особливо

_ за надбавка за складНiСТЪ, ЕаПРУЖеНlСТЬ J"J;;;" o*nuoy (щ,одаток 13)

ва;ri_rивоi робот (на строк r]:::o;r"l й 300 % посадового окл€

ffi 
+J ýЖ.Ж# 

-^^T*lЗ;'J 
;:' i JrTl}-iy j:-u, розрялiв : .У 

% ДО ПОСаДОВОГО

чlf,_]а*r}i Ill розряду 
_ |2 a/o,Iv р:;;; _ |6 оh,ч ро,р,оу" 

,-io y",VI розрялу 
,24 % (л,

i _. z Hu**y м;;'у -о 
",, :]1, l' *#' ff Y#:j]l YJ ; 

";. r:,,л 
":.о, 

очепгувост1, 
;1

4.1.7. при встановлеННi ; ."'rrоо".оiлiв. максимальнi o::_Y,:,'

ffiJТН:xi:"-:-illх"ffi #:1J::i"r:::T,d**,"J"'ffi рiзнихрозмiрiв

вi:сотковогоспiввiДноIIIенняДопосаДоВогооклаДУ(заробiтноТплати).
4.1,8, Заробiтну плату виплачувати:

: т1;ffi# т;.тlтч' ",.n 
u 
ч#;,;.ТlТil; "ж J1!I.. ?,у'

заробiтноi ппй, шо виплачусться за поршу ,";;;; МiСЯЦЯ (аВаНС)' Не МОЖе ОУТИ

Elrlсle 50% посадовогО "*",о' 
прачiвника та нижче оплати за фактично

"*о 1:iъ-т *;*;;*Ъп"# 
".!;:ж# "T,i}T 1 б i г астьс я з в их i дн и м,

."*-";о:I*"*,н*ш:жт#ж#;"frТТ:li'орiч-,отвiдпусткинепiзнiше

Bi;x за три робочих Днi. оо n no"-*y. У випадку пiдвищ*п, по,uдових окладiв

заgго.о*у"ur" коригуючi коефiчiенти для оойr*' Заробiтноi Плати За Перiол

i ;;r;rr* uiony"ro*. __2 ly нижчеоплачувану робОТУ, ПРОВОДИТИ

l 4.1.11, прra переведенi прачiвника Еа lнll

l ' 
; 
".inHo 

трудового закоНОДаВСТВа, . _ ,_лллбпui пнi понад мiсячну НОРМУ[ .,*щ;11i;:,ffifiж1:;:;;":^liilrr; та неробочi днi

рбочоrо оасу згiдно чиЕЕого законодавства, --'вникам ЗакладУ

4. 1 . 1 3. забезпечити проведе"Jъ.*сацiт заробiтноi плати прац1

згiлrоПорядкУпоо".о"п'яiшДексацiТгроlrrовцllЩоХоДiвнаселеЕl{я'ЗатВердженоГо
постшrово. *"u,"ъйr-friпi.rрi" о-fr;"^;й7.0i,2й; ;' Nn toTB' а також iнших aKTlB

закоЕодавства. .-_ ллллбiт.\к 1я основним мiсцем роботи '" 
*'1:":1L,:

;" Ji*j;rт;ilщ:"tr' i,j"Н'Цi ;цЁ"?", 
u*n uдi u п i с л я ди п л о м н оi о с в iти

лrяпiДвиЩення*uuлiбiка,rii,пiдготоuкиiпер.епЦготоВкиякЗаосноВниМмiсцем
рrобсrги, т ак i з а .; ;; *u о" t., uli,- ;;t: aýT1"{xT ж,i Ж' """, 

",ýХ,.lН :*
Bi.r 28 червня l'iл р. Ns 695 кПро гарант1l l .rou*", навчання

ffi,# lffi::T,, iыtrffiч;н Жl'; "1 
il Tlll;-J'lii iT: * 5 2 4 кПИТ аН Н Я
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прщi працiвникiв установ, закладiв та органiзачiй окремих галузей бюДжетноТ

).
-$.1.15. Забезпечити надання iнших передбачених чинним законодавством

il-t i компенсацiй у зв'язку з направленням працiвникiв у службовi вiдрядження.

} 4-1.16. У разi виклику прачiвника пiд час черryвання (у заклад, на мiсце подiТ та

]Fq" до хворого) час, витрачений на виклик, оплачувати за фактично вiдпрацьованi

hr з розрахунку посадового окладу працiвника, встановленого За ЦтатниМ

fo_*r." iз збереженням дiючого порядку оплати працi прачiвникiв охорони здоров'я

tffi 
час (абз. 5 п. 5.1 роздiлу 5 Наказу МОЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005 рокУ J\b

} 4.1.17. Час простою не з вини прачiвника, в тому числi на перiод оголошення

hпrтшу, встановленого Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, оплачуеться з розрахункУ дВох

l;:п, тарифноТ ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу), але не менше

Чlr*шоТ зароб iTH oi плати.

ý 4.1.18. Затверлжувати в штатному розписi найменування посад працiвникiв у
lFdsосгi з чинною редакцiею Класифiкатора професiй, своечасно вносити, За

Ьfoi_шосгi, вiдповiднi змiни до Колективного договору та додаткiв до нього. У разi

lЕаспого приведення найменувань професiй (посал) у Колективному договОРi У

hсiшiсгь до вимог чинного законодавства, працiвники продовжують

hщr*r." пiльгами та гарантiями, встановленими для вiдповiдних професiй

lF-"}
} 4-1.19. Застосовувати до працiвникiв передбаченi цим Колективним договором

}Iп rmерiшrьного та морального стимулювання за якiсне та своечасне виконання

hfu*, завдань та норм працi. Положення про премiювання (,Щодаток 12).

] 4.120. Проводити iншi виплати прачiвникам вiдповiдно до чинного

b_=".r"u_
] 4-1.2l. Оплата прачi медичних прачiвникiв, що працюють за договором з

IЕtУ та у поспрозрахункових вiддiлення, кабiнетах реryлюеться кПоложенням про

ýп 
ш)сlryги та спiвпрацею з Нацiональною службою здоров'я УкраТни> Додаток

4.1.22. Вiдповiдно до основного виду дiяльностi пiдприемства за КВЕД 86.23

dттцrзто.rогiчна практика)> прашiвником основноТ професiТ с сестра медична без

шщrryiт- посадовий окJIад якоi с мiнiмальний з помiж посад, що мають
fuЁý€ре:нiй стосунок до медичноТ дiяльностi.

lJ. ППО зобов'язусться:
-l.].1. Здiйснювати контроль за дотриманням на Пiдприемствi законодавства про

пЕщ прчi, у т.ч. за своечаснiстю виплати заробiтноТ плати згiдно нормативних aKTiB

Пffiг:озавця i затвердженого табеля облiку робочого часу, пiдвищень посадових
цt!цлз. -]оп.;Iат та надбавок, у т.ч. прачiвникам, зайнятим на важких роботах, роботах
fo, тпrшг т тлзltуи i небезпечними умовами прачi.

4'.r. Вносити обгрунтованi пропозицiТ щодо пiдвищення працiвникам розмiрiв
ryшf-,_-:воТ п--Iати, премiй, компенсацiй, доплат, надбавок, надання пiльг.

-l.].з. Здiйснювати контроль за проведенням iндексацiт грошових доходiв i

ii втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням TepMiHiB iT виплати.
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}BraTy шляхом роботи у KoMioiT з формування заробiтноТ плати,

4.з.2.не приймати в односторонньому порядку рiшення з питань оплати

шо погiршують умови, встановленi цим Колективним договором,

-1.3.3. Повiдомляти прачiвникiв про запровадження нових або змiну дiючих умов

rylri в бiк погiршення не пiзнiше, як за два мiсяцi до Тх запровадження або змiни,

4.з.4.Своечасно проводити уточнення розмlру заробiтноi плати працiвникiв у

l'{ш(}, iз змiною piBHiB освiти, присвоенням iм ученого ступеня, почесного звання,

шЕЕсво€ння (пiдтвердження) квалiфiкачiйнот категорiт, стажу роботи, за пiдсумками

, .: Тошо.
:.].5. Своечасно

- _:зцi.
роздIл 5

ОХОРОНА ПРАЦI

5.1. Роботодавець зобов'язуеться:

5.1.1. Створити на кожному робочому мiсчi належнi, здоровi та безпечнi умови

}-еаg1ýн. Закону Укратни кпро охорону працi>, санiтарних норм та правил,

5.1.2. Iнформувати пiд розписку працiвникiв пiд час укладання трудового

,шrЕвор}, про умови працi на Пiдприемствi та про наявнiсть на ix робочому мiсцi

йсзшетrпх та шкiдливИх виробнИ.rr* бu*rОрiв, якi ще не усунуто, можливi наслiдки

fo qгшТ на здоров'я та про права прачiвника на пiльги та компенсацiТ за роботу в

шЕц }aloBax вiдповiдНо до чинНого законОдавства та Колективного договору,

5.1.з. Не пропонувати прачiвникам роботуо яка згiдно з медичним висновком

FtriУ :il:l1Н"*;:;";' пiдвищенот небезпеки, та тих, що потребують

добору, допускати праuiвникiв виключно за наявностi висновку

страхування вiд

якi спричинили
, УкраТни <Про

ry пршti>).

5_1.б. Розiрвати трудовий договiр у TepMiH, визначений праuiвн'*о',^:*::л:,1

TBi не виконуються вимоги законодавства про охорону працi або умови

ого договору. (ч. 4 ст. б Закону УкраТни кПро охорону працi)),

ознайомлювати працiвникiв у разi запровадження нових умов

ЕшогоВипаДкУнавиробництвiтапрофесiйногоЗахВорюВання,]
!r прilrездатностi Bcix прачiвникiв Пiдприсмства (ст, 5 Закону

5.1.7. Укласти договори страхування , лiкарiв, фахiвчiв з неповною вишою

roo освiтою та молодшого медичного персоналу пунктiв невiдкладноi медичнот

. кабiнетiв хiрургiчного профiлю (за наявностi) та манiпуляцiйних кабiнетiв

ж iнфiкування ВIЛ пiд час виконання ними професiйних обов'язкiв вiдповiдно

аоВиКабiнетУМiнiстрiвУкраТнивiдl6жоВтня1998р.Nslб42.
5-1.8. Забезпечити дотримання вимог Закону УкраТни кПро охорону працi),

rорuативних aKTiB, зокрема, щодо:

- вIIровадження у Закладi системи управлiння охороною працl;

-створення у Закладi служби з охорони працi, затвердження положення про

tl dов'язкiв працiвникiв служби;



-належного угримання будiвель i споруд, здiйснення контролю технlчного стану

та устаткування щодо Тх безпечного

krорювzlнь та здiйснення профiлакТичНИХ

-,шlrпсапrи розслiдування таких випадкiв ;

- контролю за дотриманням прачiвниками технологiчних процесiв, правил

]щ)ттення з машинами, механiзмами та устаткуванням, використанням засобiв

пЕrтIIвного та iндивiдуального захисту, виконанням робiт вiдповiдно до вимог

rпЕо]авства з охорони пРаЦi;

- розроблення та затвердження положень, iнструкчiй, iнших локtшьних

виконання робiт i поведiнки прачiвникiв у
, робочих мiсцях, вiдповiдно до нормативно-

hрrгшних aKTiB, встановлення правил ]

}шiшеннях зi шкiдливими факторами9 на

lF.-, акгiв з охорони праui.

-ення в закладi аварiй та нещасних випадкiв. (ст. 13 ЗаКОНУ УКРаiНИ <ПРО

LEEw} прачi>).

5.1.9. Забезпечити своечасну розробку i виконання Комплексних заходlв щодо

,lшЕеЕtlя встановлених нормативiв безпеки, гiгiени прачi та виробничого

r!чЕTr€вяrца пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкаМ

цпбшчого травматизму, професiйного захворювання, аварiям i пожежам (ст, 20

Ьшq УкраiЪи <Про охорону працi))) (.Щолаток NЬ 11).

5-1.10. Здiйснювати аналiз стану охорони прачi та причин виробничого

зму i захворювань, розробляти щорiчно i аналiзувати виконання невiдкладних

} шодо попередження виробничого травматизму,

5-1-1l. Створити атестацiйну комiсiю для органiзацiт i провелення атестацiт

чiсць за умовами працi, включивши до if складу представникiв Ппо.
5-1.12. Проволити один раз на п'ять poKiB атестацiю робочих мiсць за умовами

ПроволитИ позачергОву атестацiю робОчих мiсцЬ за умовами прашi у разi

звернення ппо або прачiвника, про HaJIBHi на його робочому мiсцi

(полiпшення) умов працi у вiдповiднiсть з вимогами регламентiв, директив,

сгандартiв, iнших нормативних aKTiB з охорони працi,

r.1.1-t. Забезпечити нzLлежне технiчне утримання машин, механlзмlв, споруд,

виробничого обладнання i устаткування щодо ix безпечного використання,

t перiодично, згiдно з вимогами нормативних aKTiB з охорони працi,

i небезпечними умовами працi, а також на роботах, пов'язаних

няrt або здiйснюваних в несприятливих температурних умовах санlтарним

одягом, спецвзуттям i iншими засобами iндивiдуального захисту

н\lи нормами ( Додаток ЛЬ 2).

5_1-16. Видавати на роботах, де можливi забруднення або вплив на шкiру

встановленими нормами мийнi змиваючi та:iючих речовин, безплатно за

- усунення причин, що призводять

використання;

до нещасних випадкiв, професiйних

заходiв, визначених комiсiями за

(за

разi

з

iз
та
за

1ючi засоби (Додаток NЬ 1)
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5.1.17. Забезпечувати в осiнньо-зимовий перiол стiйкий температурниЙ реЖИМ У

та службових примiщеннях Пiдприемства згiдно з встановленими

щорiчно виконувати заходи з пiдготовки зазначених примiщень до роботи в

перiол у термiни до 15 жовтня.
5.1.18. Органiзувати проведення попереднього (при

медичних оглядiв працiвникiв, зокрема,
(Додаток 7) а також щорiчного обов'язкового медичного

:о 21 року.
5.1.19. Вiдсторонювати вiд роботи прачiвникiв, якi ухиляються вiд проходження

'tжових медичних оглядiв.
j.1.20. Переводити працiвникiв, якi потребують за станом здоров'я надання

п- роботи, за ix згодою, тимчасово або без обмеження TepMiHy на iншУ (ЛеГШУ)

_. вi:повiдно до медичного висновку. Оплату працi в таких випадках проводити

_- - чiiннимзаконодавством.

5.1.2l. Проводити систематичний аналiз стану захворюваностi i випадкiв
,т непрацездатностi та вживати заходiв до усунення причин захворювань.

5.1.22. Органiзувати проведення свосчасного розслiдування i облiкУ КОЖНОГО

- пrтч травмування працiвникiв на територiТ Пiдприемства або У ЗОНаХ

dсщтовуъчlння, нещасного випадку, професiйного захворювання або aBapiT На

ryrбшпвi. Забезпечити безумовне виконання зазначених комiсiсю з розслiдУВання
пiпiп,пого випадку на виробництвi органiзачiйно-технiчних заходiв щодо УСУнення
п;пщ нещасного вип4дку на виробництвi для запобiгання ix у майбутньоМУ.

j.1.23. Зберiгати середню заробiтну плату за прачiвником на перiол приПинеННЯ

ЯКшО створилаСя виробнИча ситуацiя небезпечна для його життя або здоров'я,

_:эцiвникiв, якi його оточують. Факт наявностi такоТ ситуачiТ пiдтверлжУСТЬСЯ

*пп,iпцеч з охорони прачi Пiдприсмства за участю представника робочого колеКТИВУ, а

rшI gгрчtхового експерта Фонду соцiального страхування, а у разi ВинИкнення

шФтirт},- вiдповiдним державним органом нагляду за охороною прачi.

5_1.24. За порушення нормативно-правових aKTiB з охорони праui притяГаТи

mг\ прачiвникiв до вiдповiдальностi згiдно з законодавством.

5.1.25. Розробляти необхiднi нормативнi акти з,охорони працi, технiчнУ

щlrrентацiю з охорони прачi та заходи щодо запобiгання виробничому травматизму,

цшеJеIrня робочих мiсць у вiдповiднiсть до вимог з охорони праui.

5_1.26. Щорiчно передбачати витрати на охорону працi в розмiрi 0,5О% вiд фондУ
пIlптш прачi за попереднiй piK (згiдно з ч.3 ст. 19 Закону УкраТни кПро охоронУ праui>

-ш }tенше 0,5%)
5.|_27. Не залучати жiнок до важких робiт та пiдйому iперемiщення важких

цксе_ в:га яких перевищус встановленi для них граничнi норми (Граничнi норМи

пffirан}ш i перемiщення важких речей жiнками, затвердженi наказом МОЗ УКРаiНИ

пщ 10.1].l993 р. Jф 241).

прийнятгi на

щорiчного
роботу) та
обстеження
огляду осiб

-' _,]8. Застосовувати до прачiвникiв
"-_ : ..] iнiчiативу у здiйсненнi заходiв

заходи економiчного стимулювання за

щодо пiдвищення рiвня безпеки та

кПро охорону прачi>).

5.2. ППО зобов'язуеться:
5.2.1. Здiйснювати громадський контроль за додержанням законодавства про

шtrоfl},працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працiо належних виробничиХ
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сшiгарно-побугових умов, забезпеченням прашiвникiв спецодягом, спецвзуггям та

засобами колективного та iндивiдуального захисту,

5.2.2. Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за роботу в

lBпx i небезпечниХ умовах, вiдшкодуВанняМ шкоди, заподiяноi здоров'ю

5.2.з.у разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд адмiнiстрацiт

1,негайного припинення робiт на робочих мiсцях, структурних пiдрозлiлах в

1- на перiод, необхiдний для усунення загрози життю або здоров'ю працiвникiв,

5.2.4.Iнформувати прачiвникiв про ix права i гарантiТ в сферi охорони прачi,

_ .. Пi:приемствi;
- проведеннi атестачiт робочих мiсць, а за iJ результатами вносити пропозицll

шI0 полiпшення умов працi, медичного обслуговування, оздоровлення працiвникiв,

ттня Тм вiдповiдних пiльг i компенсацiй;

- розслiдУваннi нещасних випадкiв, професiЙних захворювань, аварiй, складаннi

шЬ про нещасний випадок на виробництвi, готувати своi висновки i пропозичiТ,

пFлЕта&lяти iнтеРеси потеРпiлогО (за необхiдностi) в судовому порядку, в iнших

aпtrша\ i усгановах з окресленого питання,

53. Праuiвники зобов'язуються:
5.3.1. Вивчати та виконувати вимоги нормативно-правових та нормативних

ш!в з охорони працi, доведених до них у встановленому порядку, правил експлуатацiТ

шпчнот апаратури, устаткування, машин та iнших засобiв, що використовуються в

, : - -. _trвоJ,ження з лiкувальними газами тощо,

r -r.]. Використовувати в роботi засоби iндивiдуального

r -].j. Проходити в установленому законодавством
, :-i _,,;Hi rtедичнi огляди.

5-3.4. .Щбати про особисту безпеку i злоров'я, а також про безпеку i здоров'я

aпшqюtшх людей пiд час перебування на територii Пiдприемства.

5.3.5. Своечасно iнформувати вiдповiдних посадових осiб про виникнення

шйсшgпtих i аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, дiлянцi, в структурному

шйщсв:Lri. особисто вживати заходiв щодо iх запобiгання та усунення,

5.3.6. Вiдмовитися вiд виконання дорученоТ роботи, якщо створилася виробнича

пщашiя. небезпечна для ix життя чи здоров'я або для людей, якi ix оточують або для

цбппчого середовища чи довкiлля.
5.3.7. .Щотримуватись заборони курiння тютюнових виробiв та електронних

щтеlt ]оставки нiкотину на територii Пiдприсмства,

i колективного захисту.

порядку попереднiй та
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роздIл 6

соцIдЛьно-трУдовI пIлъги, гдрднтri тд компЕнсдцli

:IНЯ, у розмiрi не бiльше одного посадового окладу на piK, крiшr платерiальноТ

на поховання вiдповiдно до пункт 5,11, Наказу МОз Украiни вiд 05,10,2005

ffs 308/519.

6.|.Z. МатерiальнО допомога, KpiM матерiа-пьноТ допомоги на оздоровлення

\l та сереДньомУ медичноМу персонаJIу Постанова КМУ вiд 11.05,20ll J\b 524 iз

вiд 18 травня 2Оit7 р. J\ъ 335 кПитання оплати прачi працiвникiв установ,

iB та органiзацiй окремих галузей бюджетнот сфери>, за наявностi коштiв на

алмiнiстрацiТ пiдприемства.

6.1.3. Створити спiльно iз ППО на, паритетних засадах комiсiю iз

страхування та забезпечити належнi

, кПро загальнообов'язкове державне
'язкового державного соцiального

Ii дiяльностi (ч. 3. ст. 30 Закону УкраТни

страхування).
6.1.4 Забезпечувати доплати працiвникам, вiдповiдно до дiючих нормативно-

6.2. ППО зобов'язуються:
6.2.|. Контролювати питання оформлення у Заклалi документiв для призначення

працiвникам, зокрема, щодо:
- визначення праuiвника закладу, до посадових обов'язкiв якого належить

документiв для призначення пенсiй працiвникам;

- перевiрки правильностi записiв у трудових книжках осiб, якi найближчим

виходитим},ть на пенсiю та вжиття заходiв для витребування необхiдних

- нацагодження на Пiдприемствi належного облiку i зберiгання документiв, якi

перiоди роботи працiвникiв та отримувану ними заробiтну плату; -

я належного облiку i зберiгання документiв, якi пiдтверджують право

в, зайнятих на роботах зi шкiдливими та важкими умовами працi, на

пенсiйне забезпечення.
бЗ. Сторони домовилися:
6.3.1. Сприяти користуванню членами трудового колективу можливостями щодо

до оздоровчих i

Статутом Заклалу та

Ко-lеlсплвним договором.
6.3.2. Розглянри питання щодо участi у недержавному пенсiйному забезпеченнi

10 Закону УкраТни uПро недержавне пенсiйне забезпечення).

6.].3. Сприяти та надавати перевагу у призначеннi головою KoMiciT з соцiального

обслуговування, забезпечення житлом, путiвками

чних закладiв та iншими послугами i пiльгами згiдно зi

одного з членiв ППО.
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роздIл 7

КОНТРОЛЪ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
7.1. Сторони домовилися:
7.1.1. Контроль за ходом виконання Колективного договору злiйснювати не

:1_:*е о.]ного разу на piK спiльною комiсiею, сформованою Сторонами (Щодаток NЬ15).

7.|.2. На час роботи KoMiciT увiльняти iT членiв вiд основноТ роботи iз
6Фе"lс9ццям середнього заробiтку.

7.|.З. Один раз на piK, у першому KBapTa.lti, спiльно розглядати пiдсумки
пroЕ:lння Колективного договору за попереднiй piK, заслуховувати звiт Роботодавця
tl гоJови Ппо щодо взятих на себе зобов'язань на зборах (конференцiт) трудового
mIеýтиву.

-I.1.4. Надавати повноважним представникам CTopiH на безоплатнiй ocHoBi
Е.пяу iнформацiю та документи, необхiднi для здiйснення контролю за виконанням
ýшrегпrвн ого догов ору.

7.1.5. У разi несвосчасного виконання, невиконання зобов'язань за Колективним
.шоворм, ана_тliзувати причини та вживати TepMiHoBi заходи щодо забезпечення ix
втiтяцii.

Пiдписи CTopiH

. .. ППо Щиректор
пiдприемства к ого пiдпри€мства

iчна полiклiнiка> iчна полiклiнiка>
Т ради icbKoi ради

ук ИТРО ШКОЛА
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lГIоГоДкЕно)
Го",lова IIПо
Кошrунатlьного пiдприемства

Додаток Nsl

до колективного договору

(ЗАТВЕРДЖУЮ)
,Щиректор
Комунального пiдприемства

MicbKoi ради

школА

замiнити його

пЕр
професiй та посад працiвникiв,

робота яких пов'язана iз забрудненням,

та яким безкоштовно вида€ться мило

йменування професiТ та посади

Мед""""й персонал (лiкар,

середнiй та молодшии

робiтник з комплексного
обслуговування i ремонту

будинкiв
Ад"t"t*р -ивно-управлiнський

персонал

llшliтка: 1. Мило, передбачене даними нормами, видаеться в мiсце

ша]ьного користування,
Z. При вiдсутностi рiлкого мила дозволяеться

ш_lо}t з утриманням кислот не менше 60%,

та мазi, а також змиваючi та дез, середовища,

ж4ffi,Jхi^ДýW
кiлькiсть в

мiсяць
Найменування
миючого засоб

Мило-рiдке

Мило-рiлке

Мило-рiдке

20

чна

100 мл.

100 мл.

50 мл.



_ _,]ГоДЖЕНо))
- _.],,ав? ППо
r- -,"t} нального гtiдприемства

Додаток Jф2

до колективного договору

(ЗАТВЕРДЖУЮ)
.Щиректор
Комунального пiдприемства

Найменування професiй,
посад

Найменування
запобiжних
пристроiв

TepMiH
експлуатацiТ

Медичний реестратор - х€Lпат Черговий
Прибиральник територiТ - рукавички

комбiнованi
Черговий

Лiкарi - хаJIат
- маски
- рукавицi гумовi
- окуляри захиснi
або щитки
- чепчики або
косинки
- щиток захисний

Черговий

Сестри медичнi,
молодший медичний

персонаJI, зубнi технiки.

- xuUIaT
_ маски
- рукавиui гумовi
- чепчики або
косинки

Черговий

2l



(dIОГОДЖЕНО>
Голова tIПо
Комуна-гrьного пiдприемства
<.Щитяч4 гiчна
п

ько1 ради

Додаток Jф2

до колективного договору

(ЗАТВЕРДЖУЮ)
.Щиректор
Комунального пiдприемства

стоматологiчна

Т мiськоi ради

митро ШКОЛАук

пЕр
професiй та посад, як аються

безкоштовн0 засоби iндивiлуального захисту

Ns
rrlп

Найменування професiй,
посад

Найменування
запобiжних
пристроТв

TepMiH
експлуатацii

1 Медичний ресстратор - хапат Черговий
2 Прибиральник територiI - рукавички

комбiнованi
Черговий

з Лiкарi _ х€UIат
- маски
- рукавицi ryMoBi
- окуляри захиснi
або щитки
- чепчики або
косинки
- щиток захисний

Черговий

4 Сестри медичнi,
молодший медичний

персон€Lп, зубнi технiки.

- хаJIат
- маски
- рукавичi гумовi
- чепчики або
косинки

Черговий

2l



(ЗАТВЕРДЖУЮ)
,Щиректор
Комуналъного

а стом

f,aHe положення вводит".: .:1 ::::::л':*11Т .1}Н Д}ffi;Жl;
,*X'JЖ}lT"i'?'#;""'й,ii",pcTBa:a:r.:".}T::iJ#i-оJЁоГЪЖ"К,";ffi!i;,'y';ЖЦЦa::"""r"з**:*:rТ;'#

,,.,33] i::i 'й 'ri3/iir'ов9,^'. меТОЮ ПОДаJIЬШОГО ПОКРаЩеННЯ ЯКОСТ1

-^_^_:^ -. тIлгл .тI;\лvпIовання медичних,.',Jr"";:";Н;;;;;;;;,unou"рi-uп:,:,:]:уJ""*тi"медичних
_:_-:Елтllld кП <ДитячакП к!,итяча

лiкуваrrьно-профiлактичного вiддiлення

на полiклiнiкu Жмр:

I.осноВнIПоЛо)ItЕнняоПЛАТиПРАцIЛIкАРIВ
__-_ Ззтвердити вiдрядно-пр,*,-u"у' ф:ж_".::,-и прашi лiкарям вiдсотково

ивИуального фiнансового пла.ну,

! : Затвердит;^"^Б;;совий' "пu" "з,л1,.тр::стоматолога-ортоДОНТа 
З

,:-_ 
=' 

r.;;"fi;uо.."",*,ня роботою технiKiB зубних,

l _: }я р о зр ахунку ф iH ан с о в и й ;1,_ ll,::l i : *"_ j,1, 
: Н,:Ж !'..Н ТНЖ";:_,. -ля роЗрахунку Ч'rrrФгrvv'Irt^ __: _-,-л-,,iо еqотпспRч€ться покаЗник

сп;.тtбоЮ здоров'я VKpui"", замiстъ касових видаткiв застосовуеть

ЕенlIх Влектронних медичних записiв, достовiрнiсть яких пiдтверджена

Додаток Ns3

до колективного договору

пiдприсмства
тологiчна

ддЕно>
,.._]tsа ППо

€шьного пiдприемства
тологiчна

ькоТ ради

чук

поло
i послуги та спiвпрацею з

Еште}tою E-Health (НСЗУ)
Ш_4- Фiнансовий план на лiкаря вираховусться та

lЕв!вника по закJIаду з урахуван""N{ "ua"*o*::|
ffi;;;; rкр аiни, rо""р *р *уу::: l* т"л:"",:щов'я украlни' l UvrryvJt/Ф/LJ ^l,r' ,о бюджету а також iнших

Ь.*r*r.rбюджетiв ОТГ, субвенuiТ з державноt

Еrrцо,t(ень'незабороненихзаконоДаВсТВоМ.

i MicbKoT ради

.Ц,митро ШКОЛА

inoro службою здоров'я

доводиться наказом
вiд НацiональноТ служби

пiдприемства, надходжень за

Украiни

II. оплАтА прАцI lчIЕдичних,1::р:,_ _,.] Затвердити вiдрядно-премiалъну форму on|,11" ##"жiъЖ;::::
ib-;;oBo iз врахуванням середнього показника виконання фiнансового

цжБкЖ;lffi;::;;.";ъ;"rу форму оплата праrti медиЧних сестер, Що

, rrябiнетами вiдсотково lз

Ъffil^Н".НiЁЪ;;й;;; J-io'oin.r""r", кабiнетами вiДСОТКОВО lЗ



ъilнняМ середнього показника виконання фiнансового плану лiкарями

юзрzlхунковими вiддiленнями, кабiнетами за фактично вiдпрач::?:_1 aт:
_ Ъr".рд"r" борrу brnuru прачi ГоловноТ медичноТ аестри вiдповiдно до

cTmloBi кму Ns2 вiд 12.01 2О22року за фактично вiдпрацьованi днi,

ПI. ОПЛАТА ПРАЦI TEXHIKIB ЗУБНИХ ' зубних з
l_ Ътвердити вiдрядно-премiальну форму оплати працl TexHlKlB

л л-:.-

ъ
"й.уr"о.тi 

вiдповiдного наказу про затвердження единих норм на

;;;J';";;;рЫ-""*орr.rо"уuur, ъu** моз ссср Nsl156 вiд

Fl0.1987 року.

] Ш. ОПЛДТД ПРДЦI РЕНТГЕНЛДБОРДНТДМ
hr_ з".".роrr" 

"йр"о"о-премiальну 
форму оплати прачi рентгенлаборантам

Бij]f,^rl'Ъr*онання iндивiдуй"rо.о- фiнансового плану в еквiвалентi

Ьо"анrr* Rg знiмкiв;
Е Й poipu*yrrKy фiнансовий плану рентгенлаборантiв, Що працю€ в

Б,;"ъ;;ъ;"усться пок€lзник виконаних рентгенологiчних дослiджень як

йL-** йъъi, та i з iнших джерел, незаборонених законодавством (За

БocTi вiдповiдного наказу про затвердження сдиних норм навантаження

Б.*аборантiв у визначеннi норм навантаження на дитячому

Б;;;;r"iй"у прийомi за змiну використоВУВаТИ НаlаЗ 
-МОЗ 

УКРаiЪИ

Б;-;;li.ii.zoo0 року) . урu"уйням п.з,4,5, гryнкry 2,4,5 наказу моз

ЕFП*, вiд 05.10.2005 рок Ns308/5 19,

\-. оплдтд прдцI молодших мЕдичних сЕстЕр, що
здкрIплЕнI зд госпрозрдхунковим вlддIлЕнням,

КАБIНЕТОМ
r . оплата прачi молодших медичних сестер, що закрlплен1 за

-:с-}озрахунковим вiддiленням, кабiнетом здiйснюеться по схемам

тl:с:.Jового окладу згiдно наказу моз укратни Jф308/519 вiд 05,10,2005 року

}t i:Jшти госпрозрахункового вiддiлення, кабiнету,

чIоПЛАТАПРАцIЗАВIДУIоЧогоЛIкУВАЛЬно.
ПРОФIЛАКТИЧНИМ ВI/ЧЦIЛЕННЯМ

: _ Затвердити вiдрядно-премiальну форrу оплати прачi Завiдуючого

-X.J:. ЗаlЬно]профiлактичним вiддiленням вiдсотково за виконання фiнансового

:-:_а.}. з урахуванням середнього tlокzlзника виконання фiнансового плану

]1_1,::эя\{И ЛiкувалЬно-профiлактичного вiддiлення за вiдпрачьованi робочi днi,

: Фiнансовий план вiддiлення вираховуеться та доводиться наказом

f-:_знLlка по закладу з урахуванням надходжень вiд НацiональноТ служби

--:fов'я УкраТни, госпрозрахунковоi дiяльностi пiдприсмства, надход}кень за

т;,- тамами бюджетiв отг, субвенuiТ, а також iнших надходжень, не

:lз:,эронених законодавством вiдповiдно до показникiв iндивiдуальних

2з



OjKeH 1Уо перевиконаНня; ,iленням при перевиконаннl
' j . Завiдуючому лiкувально-прфiла*"",1,,_:}у
юкшникiвлiкарямивiддiленняЗафактичновiдпрачьованiДнi,нарахоВУВати
[о,э вц суми, зазначеноI " .П;;""""i ПЙУ_ ШпZ вiд 12,0l ,2022 рок},

шропорчiйно, з урахуван""N[ "iоrrъ"чriuо"u"r* 
робочих днiв мiсяця, за кожен

lio пеъевиконання; *_,_.лrrаuтJi показникiв нарахоВУВаТи 1% вiд

7.4. TexHiKaM зубним, rrри пер_евиконаннi показникiв нараховув

с.o{и. зазначеноil-по"ru"о"i kЙуtlJ "i"12;o|,2022 
рок}, пропорчiйно, з

!-Fýtsанням вiдпраuьованих робочих днiв мiсяця, за кожен |%

Itеревиконання; вникiв нарахову
?.5.РентгенлаборанТаМ,ПрипереВиконаннiгlоказникi;::iх:ТJватиl%вiд
сtъlи. ,*"u.,.,r#;"#;;;;;i iй};^;й :1-о' 

.2022 рок}' пропорuiйно' з

ътах\ъанняМвiдпраuьоВанихробочихднiвмiсяця,Закожен]I%

вним договором,

24



Додаток Ns4

до колективного договору

ДДЕНО)

го пiдприсмства

:оi MicbKoi ради

!,митро llIKOЛA

екою

кЗАТВЕРДЖУЮ)
!,иректор
tiоrуr*ъного пiдприемства

огlчна

oi рали

чук

пЕр

робiт з пiдвищеною

э;riкробiтзпiДвищеноЮнебезпекою,ДляВикон€нняякихнеобхiдний
i ал ьний iH стру кт аж т а н авч ан"", Ц:'::З ý,',,HýXffi ý,}ХlХf ,,ffii.lj-"""t iнструктаж та навчання, щOрlчпсr rrчуw_ъu*оr,у 

украiни кпро

пIпанням технiки безпеки та охорон" Tу"ui,::l1
tорону працi>> та наказу O"Ty,-Ji*.1*fr тlr"-ляДУ 

За ОХОРОНОЮ

окорнУ прац1) 'u ""йrlrl']Б. r 1 . 1 963 року Ns 1 23

ý
'-.YcTtэt л
rа'\

к"х ,ю

кiлькiсть
працiвникьH-*uu робiт

Електромонтер з

ремонту та

обслуговування

Експлуатацtя
електроустаткування в

пр"riшЬннях полiклiнiки

Г.пrr.ппаборант
роботи в зонi струму

високоi частоти,
iонiзуючого
випромiнювання,
електростатичних та

гнiтних полiв
Праuiвник

стерилiзацiйногобО.л!rоuування обладнання

та апаратiв, якi працюютъ

пiд тисý9ц
Зубний технlк

FБ-О-rl з отруйними,

шкiдливими та токсичними

25



'ОДЖЕНО)

_ _ _.зе ППо
ьного пiдприемства

:Чэ тологiчна

коi ради

чук

.Щодаток J\b5

до колективного договору

(ЗАТВЕРДЖУЮ)
.Щиректор
Комунального пiдприемства

а стоматологiчна
1

:оi MicbKoi ради

итро ШКОЛА

пврЕл
Професii та посади працiвникiв, яким може встановлюватись

доплата за сумiщення професiй та посад, розширення
зон обслуговування, збiльшення обсяry робiт

ýi,
II
-olс\
р)

Найменування професiй та
посад працiвникiв, яким може
встановлюватись доплата за

сумiщення

Найменування професiй та посад
по яким може проводитись

сумiщення

Лiкарi Bcix найменувань Лiкар вiдповiдноi категорii, посади
середнього та молодшого
медичного персонilлу

Медичнi сестри Bcix
спецiальностей

Молодша медична сестра, мед
ре€стратор

Молодша медична сестра

службовцi та господарська частина
Зав господарством робiтник з комплексного

обслуговування i ремонту
будинкiв, прибиральник територiТ.

Секретар Посади молодшого медичного
персонЕtлу.

Iнспектор з кадрiв Секретар, м€д ре€стратор
Бухгалтер

\
Гол. бухг€Lлтер, бухгалтер,
секретаро iнспектор з кадрiв,
оператор ЕОТ з об. iH., касир.

робiтник з комплексного
обслуговування i ремонту
будинкiв.

Прибиральник територii

26



ДЖЕНОD
_ ,.,rза ППо

Додаток J\Ьб

до колективного договору

(ЗАТВЕРДЖУЮ)
Щиректор
Комунального пiдприемства

стоматологiчна

Т MicbKoi ради

итро ШКОЛА

пiдприемства
,огiчна

ькоi ради

рчук

пЕрЕл
li-rрозлiлiв та посад з шкiдливими для здоров'я та особливо важкими

},}tовами працi, робота яких дае право на пiдвищення схемних
посадових окладiв (ставок).

Найменування вiддiлення

рентген кабiнет Рентген лаборант
незалежно вiд
найменування при
постiйнiй роботi у
сферi iонiзуючого
випромiнювання або
з радiоактивними

27
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*ПОГОДЖЕНО)
Гоrова IIПо
Комуналъного пiдприемства
, J,ltтяча стоматологlчна

ькоi ради

чук

Додаток }ts7

до копективного договору

кЗАТВЕРДЖУЮ)
Щиректор
Комунального пiдприсмства

ча стоматологiчна

коТ MicbKoT ради

Щмитро tllКОЛА

пЕ\У лягають медичному огляду,
професiй, робiт i посад, якr пrд

TepMiHiB його проведення

Пункт наказу l

перiодичЦIлjцlдI
Професiйна
шкiдливiсть

раз на 2 роки

1 раз на piK

Апарат пiд тиском

Iнфiкований
матерiал

Сестра
медична,
молодша
медична

Гтерилiзацiйний

1 раз на piK
Iнфiкований

матерiал, фiзичнi
навантаження,
напруга зору

Лiкар-
стоматолог_

хiрург,
сестра

медична,
молодша
медична

, :_. ргiчний
- ].нет

1 раз на piK
Напруга

зору,фiзичне
навантажеёцд

Зубний
TexHiK

1 раз на piKIнфiкований
матерiал, напруга

зору

Лiкар-
стоматолог

дитячий,
лiкар

зубний,
сестра

медична,
молодша
медична

нет сJlизових



Кабiнет лiкаря-
сюматолога
.пЕгячого

Лiкар-
стоматолог
дитячий,

лiкар
зубний,
сестра

медична,
молодша
медична
сестра

Локальна вiбрацiя,
напруга зору,
iнфiкований

матерiал

раз на рlк

Кабiнет лiкаря-
стоматолога

Лiкар-
стоматолог,

лiкар
зубний,
сестра

медична,
молодша
медична
сестра.

Локальна вiбрацiя,
напруга зору,
iнфiкований

матерiал

1 раз на piK

фподонтичний
пабiнет

Лiкар-
стоматолог-
ортодонт,

сестра
медична,
молодша
медична
сестра.

Локальна вiбрацiя,
напруга зору,
iнфiкований

матерiал

раз на piK

Dеггген-кабiнет Рентген-
лаборант

Iонiзуюче
випромiнювання 1 раз на piK

А:мiнiстративно
,lтравлiнський
Tr юсподарський
шрсонсt-гt

Секретар,
Медичний
директор

Напруга зору,

фiзичне
навантаження

1 раз на 2 роки

29



(ЗАТВЕРДЖЕНО)
!,иректор

ськоТ ради

мАрчук
итро ШКОЛА

вом i правилами BнyTplmtlburv rРJлv.-"-- r 
ективом вiдповiдно до

м iз профспiлковим ор,Ъ"о*, а також трудовиМ коЛ

вповноважень. \

Додаток Ns 8

,Д,о колективного договорУ

ного пiдприеt,,tства
Ьn*uronoii""u полiклiнiка>

rr мiськоI ради

ДЖЕНО)
'qroBa ППо

I. злгАльнI положЕння,

в iдп о в i дно до к о н стиry u ii 
" чтт 

" 
::,х,-:: _:хlу J} JJffi 

"Ш,"#;;;;НН^lý;#Т;Ннт#lц;;;;:::"::lж:#,fi жi:iJл","о"нами
напрацю.ВтомУчислi'u111.*нiiздоровiу-мовипраЦi,наМожЛиВlсть
я.ги собi на життя працею, яку BlH;;;T;!,{*,:::#;1;"TX'::#H1J:
11о'":;х;ж;" ;;;;;;.-д.р*u"u гарантуе громадянам вlл н

ж;; ;:::1*;;#iЖliiffi;;xH1 Жйillа ппачя в обр aHi й ним,ф:|]

---- ..яt,плDrrт писIIиппiп", Трудова дисциПЛlна

'.,:ff 
1ffi:;".'-i,lff нi,Нsffi#;;rу;;Ъ;i;;.ч"ппiп".труловаДИСЦИПЛlНа

] печч еться в полlкJliнiцi cTBop.n n, * n.oo*ion"* :Н:#:-}:ffiТJТ:-];:Хiiечуеться в полiклiнlцl cTBopgtln)tN омим ставленtlям До прац1,

fr :ý уffi ; тхн*нч:iц:{ilti ;';+_?_ 

"lн_- 

* я .н:i;
;'.xНiН1o""ffi#;#,.;.;;.Juy*r"., " необхiдних випадках

ffiý;i т"т'ЁНтJ"1""Ннц"." :|l"j::T: 
внутрiшнього трудового

lяДКУ,якiмаютьнаме'iсtlрИяТиВиконанноlllчi:пикiми,змiцненнютрУДоВоl
тLтiни, органrзачii прачi.,,u _,1r;Е::::i::_,ъжffi":ХJrJ#"ffifi::;
:rЪ#'Н'.Т# ХХН, ЪХ, Hi 

; 

"й::i1,"1T} 
; ;:iH:^, ;il: " ", " дитяч о г о

шня MicTa, в тому числi при надан"i *:a::,::':::Н::|j#Н##;го 
розпорядку,ння MicTa, втому числ1 при налапп , ,,ньо трудового розпорядку,

Жн*iн*ж';.;жýlлн::}-",-х"#,|fi 
Irт,",:1*1,i*,о,дбачених

) ]авством i правилами внутрiшнього трудового_ *Ь"fJ*y;JТ^iъ,fiх"" ;:

II.поРяДокшриЙняТТяТАЗВIЛънЕнНяПРАцIВникIВ
l. Прачiвники р.чi.{Чll право;".n;Ь шляхом укладення трудового

!Hj; ЁТffi isiж;;il 
^:::::ру 

гро м ад" n.y, 
:о,рiбн 

о подати паспорт, бо

]окумент, ш9. .uсuiдrу. о.оОУ,' ТРУЛОЦ Y.:}?;-ri,"#J,lЧ,^"H,^* 'il
anbHicTb, квалiфiкацiя) про СТаН 1:|О_:-:л::,"'ПТlп".rrо, дiяльнiстю можуть

]Т:fi?#i#фй-*.i]"'fi"l;оЁ;;;;р""'',*.Дич}rоЮДiяльнiстюМожУТЬ 30
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заI-Iматись особи, якi мають вiдповiдну спецiальну ocBiTy i вiдповiдають единим

ваriфiкачiйним вимогам, що встановлюються Моз Украiни. Вiдповiдальнiсть за

-]rтгриманняМ ква;liфiкацiйниХ вимог несе дир9ктор. При укладаннi трулового

юговору вимагати вiд осiб, якi поступають на робоry, вiдомостi про партiйну та

oTarlioHa.ilbнy принatлежнiсть, походження, прописку та документи, про подання яких

веперелбачено законодавством.
З. Укладання трудового договору оформляеться наказоМ директора прО

rарахування на роботу, у наказi повинно бути вказано найменування посади

вi:повiдно до Щержавного класифiкатора професiт Укратни, або до штатного розпису
та \-мови оплати прачi. Труловий договiр вважасться укладений i тодi, коли наказ не

бlъ виданий, але 
-прашiвника 

фактично було допущено до роботи вiдповiдаJIьною

Еосадовою особою.
4. .Що початку роботи за

!гповноважена особа зобов'язаний :

укJIаденим трудовим договором директор, або

роз'яснити праuiвниковi його права ii обов'язки та проlнiнформувати пiд розписку

чо уйоu" працi, наявнiсть на робочьму мiсчi де BiH буле праuювати небезпечних i

*iл"ur* факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наолiдки iх впливу на здоров'я ,

&ого права на пiльги i компенсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного

ý}хонодавства i трудового договорУ;
- ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та

ШLЪ1еКТИВНИМ ДОГОВОРОМ ;

- визначити прачiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для

р-пботи засобами;
] провести iнструктаж прачiвника З ТБ, виробничоТ caHiTapiT, гiгiени праui та оП.

5. На Bcix прьuiвникiв, якi праuюють В полiклiнiцi понад 5 днiв заводять

ч}:oBi книжки у порядку встановленому законодавством,
6. Праrriвник повинен виконувати доручену йому роботу особисто i не мае

Iщав:t передоручати if виконання iHrrliй особi, за винятком випадкiв перелбачених

ý.ýонодавством. Щиректор не мас права вимагати вiд працiвника виконання роботи,
ше бумовленоТ трудовим договором.,7. Припинення трудового договору може мати мiсце на пiдставах,

шере:баче"й* ,uпоподu".ruоr. Праuiвник мас право розiрвати трудовий договiр,

ушапениЙ на невизНачениЙ TepMiH, попередивши про це письмово за 2 тижнi. У разi,

ýI1lI заrIва прашiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена

ш}tожJIиВiстю проДовжуватИ роботУ з поважних причин, трудовий договiр повинен

фтlr розiрваний у TepMiH, на який вкч}зус прачiвник. У разi, коли така заява зумовлена

ffшсвItконаНням директороМ умов колективного чи трудового договору, працiвник мас

sщ.tBo розiрвати труловий договiр у визначений ним TepMiH. Розiрвання трудового

ltt_-tг\)вору з iнiцiативи директора може бути проведено лише за попередньою згодою

шпэфкому, kpiM випадкiв, перелбачених законодавством,
8. Припинення трудового договору оформляються наказом директора, який

лrбов'язаний у день 3вiльнення видати прачiвниковi належно оформлену трудову
n TBottky i провести з ним розрахунок. У разi звiльнення праuiвника з iнiцiативи

r.:rriнiiтрацiт BiH зобов'язаний також У день звiльнення видати йому копiю наказу про

BLrbHeHH я, або витяг з наказу. В iнших випадках звiльнення, копiя наказу видасться

шr вIt\{огу працiвника. .Щень звiльнення вважасться ocTaHHiM днем роботи,

зl



ш. ocHoBHI оБов^язки прАцIвникIв,
1. Працiвники зобов'язанi:
працювати чесно i сумлiнно, свосчасно. i точно :,-::r::1л:,:"1|з],":::

ry прашi, дбаЙливо ставитись до маЙна;

вчасно приходити на роботу, 
,використовувати весь робочий "". oi1 тзух:

,r праui, yiprry"urrau uiд дiй, що заважають iншим працiвникам виконувати lx

.loBi обов'язки;
.]отримуватись порядку та чистоти
iлах, а також на територii заклалу

на своему робочому мiсцi та структурних

передавати свос робоче мiсце, обладнання i

)сування у належному cTaHi;

дотримуватись профЬсiйних обов,язкiв, зокрема щодо вимог професiйн*::у,
;#ii;';;;;;Ъ;" лiкар сь коi таемн ицi, надання пер ш оi НеВiДКЛ аДН Оi М еДИ Ч Н ОТ

ги дiтям у разi нещасного випадку та iнших екстремtLльних ситуачiй,

,ury"u"n", у i. u. ,доро"ого способу життя власним прикJIадом, надання кон-

,тативноi допомоги свотм колегам, та iнших обов'язкiв передбачених законо-

,\tи, користуватись засобами колективного i iндивiдуального захисту ;

дотримуватись зобов'язань з охорони прачi, перелбачених колективним догово-

працi, особисто вживати посилених заходiв, щодо усунення буль - якоi ви-

чоТ ситуаШiТ, яка створюе загрозу його життю чи здорбв'ю або iнших людей, якi

orouyroi". Повiдомити про небезпеку свого керiвника;

систематично пiдви*у"ur" piBeHb професiйних знань та майстерностi,

2. Коло обов'язкiв, якi 
"й*о"уu 

*о*." працiвник за свосю спецiальнiстю,

iфiкачiею або посадою визначаеться професiйними обов'язками медичних

iвникiв, а також обов'язками iнших працiвникiв перелбачених положоннями,

ми iнструкцiями, правилами та iншими документами затвердженими у

ному порядку.

IV. OCHOBHI ОБОВЯЗКИ АДМIНIСТРАЦII,

i-;;;; i квЬiфiкuцi.., мав закрiплене за ним робоче мiсце, свосчасно до по-

!, роботи, що лоручасться був ознайомлений iз BcTaHo:1,:iy.,:i"l1i::,_::i_
;;й ;;йrоЬ'проr"rо* ,йi"", забезпечити здоровi i безпечнi умови працl,

й стан iHcTpyMeHTiB, медобладнання, а також нормативними запасами лiкiв,

и модичного IIризначоння, матерiалами та iншим необхiдним для без_

iйноi ритмiчноi роботи;
створити умови для забезпечення охорони здоров'я дiтей i високого рiвня

ашrя 'tM медичноi допомоги, зростання продуктивностi прашi шляхом впроваджен-

BoBiTHix досягнень науки i науковот орiанiзацiт працi, органiзовувати вивчення i

з2



впровадження передових прийомiв i методiв прlцi, уоо"_*::11:вати органiзашiю i

обслуговування рЬбоч"* мiсць, переглядати застарiлi нОryt_ИlП1}"л_,о._..,аяти 
qяхопи

- всiляко розвивати норми органiзацiт i стимулювання прашi, здiйснювати заходи

шо.lо пiдвищення ефективнъстi прачi колективу, органiзовувати вивчення поширення

i впровадження передових прийомiв та методiв працl, 
т

- свосчаснQ доводити плановi завдання, забезпечувати Тх виконанЕя з

ЕIill-t\tеншими затратами трудових, матерiальних i фiнансових pecypciB, вжити заходи

спрямоваНi на бiльШ повне "r""n,n," 
i використанця внутрiшнiх резервiв,

забезпечення науково обrрунтованого нормування витрат матерiалiв, енергii, паJIива,

рrriонального i економiчного ix ur*орr.ъuння, пiдвищувати рентабельнiсть, а також

шuтiпшувати iншi показники роботи; :но вiд кiнцевих

*JжОl"Ё#;:""ffiш""1,"*ж}: iffi "|;х,,,'н;;,, матерiальну

rаtiкавленiсть прачiвникiв у результатах Тх особистоТ прашi та загаJIьних 
l,i,#,T::

1гоботи, економiчного i рачiьнального витрачання фонду оплати праui та lнших

Лошiв, не допускати порушень у застосуваннi дiючих умов оплати i нормування

забезпечувати трудову i виробничу дисциплiну, постiйно здiйснюIочи органlза-

,у, .*оrйiчну i *"*о""у рЬбоrу, спрямовану на iT змiцнення усунення витрат
л--6i..цпгrr

Ёl,Т;" ЪБ, ffi Ё #;;; ;;'- Jйа н ня тр у д о в и х р е с у р с i в, ф о р м у В а Н НЯ СТ а б i Л Ь Н О Г О

lý_]ового колективу, застосовувати дисциплiнарнi стягнення до порушникiв трудовоТ

плiни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;

неухил ь ного дотриму в ати сь з ако н одавств а ПР О rР.:: :i,:Y: Y^ :::*' 
^},::,': 

;

i#ffi;""fi ;Ё;;;;;;;.l"*пiчп.оdпuл"u:-l:::i:ул:::'.-мiсцьi
}ати на них умови робЪrи, що вiдповiдають правилам охорони праrri ( правила

ryl,rvDgrrr 
лам ). у разi вiдсутностi в правилах вимог,

ТБ. санiтарним нормам l прави,

трItмання яких при Ъ"*о"u"ri робiт необхiдних ДЛя забезпечення безп_ечни- J:::
i,адмiнiстрацiяЗакJIаДУЗапогоДженняМзППоВЖиВаезаходiвЩоДо

iки безпеки, виробничот caHiTapiT, гiгiсни прашi та протипожежноt охорони;

lо.u"uurи професiйнi змагання' створююЧи умови трудового_r:п,п,"uУ для
лпбrr,ги пяlri-#Ъ;^;i#;.тi i ефект"""о.ri-iобоr", полiп,uепНЯ ЯКОСТi РОбОТИ, РаШi-

го використання робочого часу, матерiалiв, енергiТ *,11::л,:ул,j:,:::::::::
;;;;i;"i ;;;;"Ён", успiшне виконання зобов'язаньо СВОСЧаСНОГО ПiДВеДеННЯ

_ -_: л -- -.л_л лтrrrr\IпIl\ЕlяLIIJgI;i;""Ъ;;;;; -bbni 
морального та матерiальногО СТИМУЛЮВаННЯ

ло,ri o-rrrri р\_\lкllj, lllлfrуrщчrrпл yvJrr "л,r*_-__-- -

i*опроду*rивнот ,rрuцi, вирiшення питань про заохочення працlвникlв,

зпечувати поширення передового досвiдУ; . ,_qпi,rят.ппсъкiеЧУВаrИ lluT-цуrрчгrпл lrvyvлvyvl v лч--^-J )

свосчасно ро..п"дurй i впроваджувати винаходи та рашiоналtзаторськl

зицiТ, пiдтримувати i заохочувати 
- 
HoBaTopiB, сIIрияти масовiй технiчнiй
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забезпечувати систематичне пiдвищsння професiйноi ква-пiфiкацii працiвникiв

рiвня Тх економiчних_i "|_T::.i::::;;;;;pou* 
необхiднi умови для посднання

'.]:ffi;#i;ffi;l}J."ЧНlХ;тr::*'*l:r,т*ir il:H]i::' 
СВОТХ

важень передб ачених законодав;:ул:l, ::::I:::#:"##""Tы}iжi
ffiТ,fffii:;;':ft 'iН; ffi ;;i, ;;';й 

::::::::-и, 
всiляко пiдтримувати t

ти iнiцiативу та активнiсть працюючих, забезпечуuilli }J;;;;';J##TJJ
:ffi;х,,:нжJ##Нffi 

"*i'#rrrni зауваження та повiдомЛЯТИ КОЛеКТИВ ПРО

ч. роБочий чАс r його використАння,
1. вiдповiдно до ст. бt _кодек.r-_,Ъ* ":::*'.1T""YJ|#}.,XTHýЁ;_*,".l;Ё,f,:}1э*#ж;;l*"*:*:ЫiЁ"*.i""""Ь|-:".*-rвсiхкаТеГОРiЙ

;Чr"*11х**:1**ъчщ#,нчъ:l"#нi#h j,гjж,i,;,.,;.#,i}
Т;т#т:ж"iн;:нн ъ'jй;" i s_o о_ 

".д.:: :, 
пр ийом хвор их з го стрим

Графiки роботи ск-гrалаються l доводяться до вiдома прачiвникiв не пiзнiше, як

""тЁ,НffiJi,J}-iri'f;^.вичайного, uqo 
::.:нОГО 

СТаНУ, ОбМеЖеНЬ О ПОВ' ЯЗаНИХ

п i:в и щеною неб ез пе кою оп", п, 
"р 

Й,::::, 
:: jj*:HJ#f"; жfl *,o_13 ]iii" ",

lir.ж;"*'.Н}ТЁ;Жffi :ЦЁ:ii::ут_1:*::'1*iклiнiка>ЖМР
У штатноrу р.*"t;;б",,; здiйснюсться у змiнному режимl:

ву.

зче ванням

ББЙ;tд"очинку i харчування визначаеться ffiuo*ipno в рамках його

чоТ змiни

J,ля зав. вiддiленням
( з понедiлкqдgд' ",цgчц

!,ля лiкарiв (в тому числi лiкарiв зубних)

а;;;р;r;ання (з понедiлка по п'ятницю):

закiнчення

закiнчення

Закiнченцц jо9qIи

змiни
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закiнчення

закiнчення

Бuп*r" ,u графiком

закiнчення

закiнчення

закiнчення

закiнчення

вання за графiком

закiнчення

закiнчення

ння за графiком

- - ,.IoT змiни

.Ц,ля молодшого медичного персоналу

а;.r;.у""""" t, """"дt,

з понедiлка по п"ятницю

з понедiлцqlцq], l- ятницю

.Ц,ля рентген лаборантlв,
з понедiлка по д_дlцggцI

Для TexHiKiB зубних
з понедiлка п9_]ц l]ЦЧЦЦL

.Ц,ля середвього медичного персоналу (oKpiM лiкарiв зубних)

t. .r.р'./".""" t, ";",дt"*

a *"aдi"ка по п'ятницю):

робочоi змiни
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.Ц,ля алмiнiстративно-управлiнського та господарського персоналу

з понелiлка по п'ятничю):

.Ц,ля ceKpeT&pl iнспектор калрiв та головноi медичноi сестри

з понедiлка гIgЛj]ggчю

*"'""l"il.;{##Jътiiffi"Ё; 
закJIаду шо мают" u.ij.a години або меншот

тplrBaJlocTi робочий донь надання обiдньоТ перерви не обов'язкове,

5. Робота в надурочний час п,iопу,*Йi,", Зu,]о_,*ly*:*и в надурочнии

чilс адмiнiстрацiсю дозволяеться у виняткових випадках вiдповiдно до чинного

}д(онодавства, лише з дозволу профспiлковоГо оРГаНУ'lЧuДУ 
_ __лл,,

б. ,,щля забезпечення безперервностi ведення виробнйч_ого процесу та виконання

оlремих робiт " "опйiriцi, 
вартiвники залучаються до роботи в нiчний часо нlчним

ч;tсом вважаетьс" n.pioo з22.0r5u",'орu до О.ЬО ранкУ ( ст, 54 КЗпП)

1^'J"',i,XlIiЪ;"1##,',"Ж',11i,",б"j:_::.:a:",",_:л"_u."*,,"ж::I""::;

на прачюючих за сумiсництвом або замiсництвом ведуть графiки, як по

основнiй,u* i ,rо додатковiй роботi,
2. ддмiнiстрачiя зобов'язанu ор.u"i,увати облiк виходу на роботу працiвникiв,

порядок облiку часу роботи 1о за межами закJIаду встановлюсться адмiнiстрацiею,

прачiвника що ,,"ur"." на роботу у нетвереЗОМУ cTaHi аДМiНiСТРаЦiЯ Не ДОПУСКаС ДО

рrоботи цей рОбОЧИЙ ДеНЬ, ами заJIишати змiну до приходу' 3. В полiклiнiцi забороняються працlвник

прачiвникu, ,пrи_.*ьюс. у p*i n.""*ooy iu роботу прачiвни.као що змiнюе необхiдно

п,эвiдомити про це зав.вiДiп.*,п"r' "*"й 
зобов'язаний негайно вжити заходlв щодо

*,".#Т;ТТ""ri';Ж#;; rрБruо.uпr* обов,язкiв i проведення рiзного роду

входiв, що не пов'язанi з виробничою дiяльнiстю;
.скЛикаТизбори,засiДанняiвсякогороДунараДиЗПитанЬ,Щонепов'язанiз
шрб н ичlт 

#ЁTii';, "" r r \о р i ч н и х в i дп у ст ок'^'1*|*y ::::, :. 
g1; г"*#н" #

югодженням iз ппо полiклiнiк, ""*оо"чи 
з необхiдностi забезпечення HopMaJIbHol

рботи закJIаду i сприятливих умов для вiдпочинку прашiвникiв, Графiк вiдпусток

сr--IадаетЬся на кожниЙ п-."оuр;йЪi* ,; пiзнiЙ tЪ-гО сiчнЯ поточного року i

о*оrr"aя до вiдома Bcix праrliвникiв, . _____:_ flfrqlr,.lIп,
9. Iндивiй;; ;йiт" роботи працiвникiв, що працюють на не повнии

робочий день, узгоджуються iз адмiнiстрuцiulo закJIаду в заJlежностi вiд виробничих

'пггрео 
пiдприсмства, в межах робочого часу закладу,

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ В РОБОТL

1. За зразкове u"*опuппя обов'язкiв, досягнення у наданнi_медичноi допомоги

Iiтям, пiдвищення продуктивностi та полiпшення_ яl(осl'_ry9::, " ТРИВitЛУ l

бсз:оганну працю новаторство та iншi успiхи в роботi до прашiвникiв полiклiнiки
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**'2;"ЪйЦffi*l,jФЁ.;,iт"iii#"ffi ii,iТ"",ч,Ё,н;liцi*
Еа]аються " 

n"pry- .r.р.у n.p."u.r,i ,u nin"r' в галузi соцiально - 

#ж, ,u*o*

IIгглово KoMyHaJlb;"."_"::T;TJ,;";;'i;; 
ЧИНОМ ":::,""::::"""".,ься 

у вищ:лrrrпоUо коМУналЬвого ougJl)lvu;' 
|__.,,,,ip наппавлясТься у вищi

il**t*h;нЖiфi:;:::rжJнж.Jft 
d#^жIi,lХi:il;у';#;ъ"fi:зоргани о"" _,"l1х]Ж} 

О? "ii"Ti;.;r"; почесI

ЕагрудЕИМИ ЗНа 
_л _лл*,есiе[о. Фт)\/ппвоi дисцИПЛIНИ,"#Ji#IJ,"Т#ffiЪ"Ь::Ыздпорушвннятрудов":iт",*lТJliТ;_

vll. urдпоfiдiпЪ*,lсть 
зА порушвнн

t . п о ру ur J;it;; ;;' ", al, $#Тх ;""т;"" ж,у ннж iзЕ ; ; итт я з ах о д i в

r:ffi,Н;"ЖЖП;i:Тж"fiffii*l;*Ъцiвникаможебутизастосовано
2. За поруlшеllн, ,руry.:::

ь застосовуватися будь якi заОХОЧеННЯ' ЗаТВеРДЖеНi ТРУЛОВИМ КОЛеКТИВОМ В

rax внутрiIшньогQ розпорядКу,_ л- ЗаохочеЕня оголошуетъся

2. заохочен"" _ 
;;;;Ъli*:::,.,:#frЪi,iTiý'*"**^ т й\/ппRi обов,язки

l 
" 
iъ*;НЪ,.Тili1:, i lт:тт* ii #,ffil ;:1Т Ё

rlrьки з таких заходiв стягнення:

- дОГаНа; zлл_лпепепньо за вИЯВЛеННЯМ_ звiльценНЯ. ня застосовуетЬСЯ беЗПОСеРеОПООп.'Ъuir'Й, ,u"Y
з. дисчиплiнарt{: 

стягнеННЯ",}'#ТЖ]"i,;r" виявленняо _не 
РаХУЮЧИ ЧаС)

_fоступку, але ".'"iйr. 
r -_ го мiсяця з дня 1r.i*.ru.о"ою непрацездатнiстю 

аоо

,зLrъвенн" ,,nu,*i-irr'*;. ц; ::,uT" 
у зв,язку " i;;;;;ня Ее може бути накладене

:зребуван"" Ио,l^-у uiл"у"l]лё",о,ппiнарне 
сТ

_.iнiшебfl #*Ь;#цЁ;н*рн*::,;:Ё'нт,ffiхJхЁхн#"i}i
з-l поруIшника mvДОВОi ДИСЦИПЛIНИ 

;;;;;;;".уванЕя СТЯГНеННЯ 
стчпiнь важко(-'

__rясненtlя ". 
r#J?;;;й.ч::оою для застосуванп"й;;!:":: ступiнь важкостl

,*,".,хр.:*,ьffi тi#ffi fiTfu"rT*,J*l"J]i"lx";;nonpo"yпo*l
,псовано лише оДн(вчItненого простуllку r J9^'*- 

E.,mT-r аястосоВано Лише оДне

;;;;;;", рЪбо," поацiвника,

За кожне 'iо|у"'*я 
труДовоi Дисциплiни Може бути застос

_шrсциплiНарне стягНенЕя' 
" ***' iз зазначенням мотивiв його застосування i

5. Стягненп"'Ь,опоrlll:}:] J ;#}';Jfii;:""-: :: .,,..оо*iоних випадках
повiдомлясться поацiвниковl у J-;ffi;';upno,o стягtIеIlня у нео

Наказ "n"';;;""з"ii _,}исциплiнарного
доводитьс" оо "иоiu 

прuчЬ"И*i: 
X""^H'"'.l1ro.ruu"r" дисциплЬарноГО 

СТЯГНеННЯ

6. якщоЧ;;;;* j:,:lлмv писциr,пirчр"rЪ*у .r"rn.n"*o, io BiH ВВаЖаСТЬСЯ

*"*хr,з-Ё"rrir'"";ilЬ"u;ЫУi".u"r'ЛiHаРНОМУСТЯГНОНПru"
TaKttM, що не *uu oi"oi'"ni,"p,::: стягнення,

Якщо,,рuчiu""*ч.До:L.:"Jпоuо,опорУшеннятруловоiлllrrиплiниiДотого
I проявив ""о. "*.у*лiнний 

,,puuiunrn, то Qтягно;;;;;;. бУТИ ЗНЯТе ДО ЗаКiНЧе'lllЯ

l-го рокУ, 
'" "^- 

^:* 

""""rплiнарного 
стягнення заходи щодо заохочецня до

протягоМ "РЧ,.1:'.ДИСЦИllJllПСrУrrv' 

- - 
__*l,.тrlп.га..я в тtолiклiнiцi на

fцJrIoMy мiсцi,



(ПОГОДЖЕНО)
Голова tIПо
Комrунального пiдприсмства

Додаток Jф9

до колективного договору

(ЗАТВЕРДЖУЮ)
Щиректор
Комунального пiдприемства

Назва посади,
професii стану

здоров'я

К-сть
штатних
одиниць

К-сть
фiзичн
их осiб

Тривалiсть
основноТ
вiдпустки

Тривалiсть
додатковоi
вiдпустки

Тривалiсть
загальноi
вiдпустки

2 aJ 4 5 6 7

Щиректор 1 1 24 7 31
Гол. бухг€Lлтер 1 1 24 7 31

Бухгалтер 2 2 24 7 зl
EKoHoMicT 1 1 24 7 31

Медичний
директор

1 1 24 7 31

Iнженер з охорони
працi

0,5 1 24 7 31

[нспектор з кадрiв 0,5 1 24 7 зl
Секретар 1 1 24 7 з1

Зав. господарством 1 1 24 7 31
Оператор ЕО та

ом
1 1 24 7 31

Реестратор
медичний

2 2 24 7 зl

Головна медична
сестра

1 1 24 7 31

Iнвалiди 2 гр. 8 8 26 7 JJ
Iнвалiди 3 гр. 5 5 з0 7 з7
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.,погоджЕно>
Голова tIПо

!одаток Ns10
до колективного договору

кЗАТВЕРДЖУЮ)
[иректор

оплачувана вiдпустка за особливий ха працi
Назва посаци,

професii
К-сть

штатних
одиниць

К-сть
фiзич
них
осiб

Тривал
icTb

основн
оТ

вiдпуст
ки

Трива
лiсть
додат
ковоТ
вiдпус

тки

Трива
лiсть

заг€Lпь

ноI
вiдпус

тки

Примi
тка

2 a
J 4 5 6 ] 8

l. Рентгенлаборант 2 2 24 l1 35
Зав вiддiленням,

лiкарi-
_стоматологи,

25,7 5 28 24 7 з1

Лiкарi зубнi,
сестри медичнi,
TexHiK зубний

з2 з2 24 7 зl

Молодшi медичнi
сестри

8 8 24 7 31

Електромонтер з

ремонту та
обслуговування

електроустаткуван
ня

0,5 1 24 4 28

робiтник з
комплексного

обслуговування i

ремонту будинкiв

1,5 2 24 0 24

Сторож 3 J 24 0 24
р. Прибиральник

територii
l 1 24 0 24

з9
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Додаток Ns12

до колективного договору

(ЗАТВЕРДЖУЮ)

пiдприсмства

Ф_*"'

(ПОГОДЖЕНО)
голова Ппо
Комунального

огlчна

Ради
,оТ MicbKoT ради

чук итро ШКОЛА

про премiювання медичного, господарського та адмiнiстративно-

управлiнського
ПерсонаЛукп<<Щитяча.'о*ч'о,,огiчнаполiклiнiка>ЖМР

1.Загальнi положення

1.1. ПолОження про преМiювання розроблено вiдповiдно до Кодексу

законiв про працю Укратни, Закону Укратни "цро 
оплату працi>, постанови

Кабiнету Мiнiсфiв Украiни "iд 
зЬ серпня 2оо2 року Ns1298 <Про оплату

прачi працiвникiв установ, закладiв та органiзачiй окремих галузей

бюджетнот сфери>, спiльного "u**y 
MiHicTepcTBa "pl|i ,3 соцiальнот

полiтики украiни та MiHicTepcTBa охорони ,дорь"," укратни 
"rо 91_,о_,_,::

;_ Jф з08/j19 (ri змiнами) <Про впровадження умов оплати 
''рацl

працiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ соцiа,гlьного захисту

населення) та Статуту Комунального пiдгiриемства <,Щитяча

стоматологiчна полiклiнi*uп ж"rомирськот MicbKoT ради, (далi ло тексту _

пiдприсмство).
I.2. вводиться з метою матерiального заохочення медичного,

адмiнiстративно-управлiнського та господарського персон€Lлу, Пiлвишrення

якостi ru *уп"rури медичноТ допомоги дитячому населенню, 
...

1.3. Положення розповсюджу€ться на Bci категорiТ праuiвникiв

закладу та заJIежить вiд йо,о фiнансових можливостей

|.4. Премiювання проводиться в межах фонлу *,::_li1:::::
стимулювання. Фонд матерiального стимулювання "p"l:yy:,
утворюеться у межах економii коштiв, передбачених на оплату праЦt У

.щитячiй стоматологiчнiй полiклiнiцi, та коштiв отриманих вiд надання

Щиректор
Комунального пiдприсмства

стоматологiчна

виплачуватись з нагоди державних i

д€tт, нагороди грамотами вишестоящих

оплатних послуг.
1 .5. Премiювання може

професiйних свят, ювiлейних
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органiзацiй, та вiдповiдно до оообистого внеску у загалънi резулътати

o"u",i.u. 
за умови eKoHoMiT Фоуу.:i*:5"' пЛати МаксимаJIьний розмiр

по.-,,,' пi:ilЁ,н?х тfrн.у: ;"Т ;:l;Т4r:, к м ають пр аво п о з б авпятИ

премiт частково або ,,ouni.rrJ*! pu,i системних порушення трудовоl,

виробничоi o"b"""i"" i внутрiшн"о труоl"о,о розпорядку, Зниження

розмiру прем11 ;;;;""" uoo nor6u"n."" Tf повнiстю оформлялсться наказом

керiвника за перiод, у якоМУ бУЛО ДОПУЩеНО ПОРУШеННЯ' iЗ ЗаЗНаЧеННЯМ

причин. л-л-,тrтаIт] " )циплiни слiд розумiти:

_.*ж;жу*н;"JiЁ".*ттJ.Y,ii-.iН"fi 
;;"."*i"u"о..ПоВажних

Ц;ffi *тJж;*ffi"#-ХЧШ H^'j# дир е кт ор а - п о з б авл ен ня

прЪrii оо 50% - -:л--l - аrрт*епеЗому cTaHi _ позбавЛення премii ло

- поява на робочому Micui в нетверезому c,l

100%
-проryп'ВтоМУчислiвiДсУтнiстънаробочомУмiсuiбiльшезгоДин_

1.8. Праui"никам' якi пропрацюваJIи неповниИ M;".#;;;;ri" .гu Ъ irr."*
наiншУроботУЧиВихоДо'"uленсiю,-.Iороч.нняМш-rа1
причин'премiянарахоВУсТъсяЗафактичновiдпраuьованиЙчас.
1.9.НаданняпремiiкерiвникУ,,ро"ол''ьсязгiдноЗУМоВаМиконТрактУ

2. Умови та показники ж#хЁffiхi;rцJ:"тr"::" 
"п""едення

премlюЕ

2.t. обов'язковi у*о"", ""*о"Ъ""я 
яких с пiдставою ДЛя премiювання

:rffi:Нý.ТJ:iН;"""ння до викон ання cBoix функчi оН аJIЬНИХ

обов'язкiВ; ___lлбл тпrrпоRого законодавстВа, ПРаВИЛ

;ft,нlъъff:Ё;:ц;Ё:i;JlЦii::.а::о-правовихактiв,що
l{ffiHJfr "o;Я*i##ъхli:il:Ь*,Ж:iсторониспiвробiтникiв
та пацiснтiв заклаДУ,

2.2.Показники виконання яких дас право для премiювання рiзних

категорiй праuiвiикiв закладу :

Для лtеduчноzо duрекmоРа , lo*y по закладу;
- виконан"" *оо"iей кiнцевих резуль*ч:,::
_ виконання ефективного пi*уййоrо, дiu.lз_!::::"," процесу;

- досягне"," *o-n,?,""y " 
poбoTi, резулътативнlсть;

_ :fiн1:ffi i[*ж ] ffi ffiът.Тff;, ще н н я пр о ду ктивн о ст i пр аu i,
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щля лiкарiв, сесmер лlеduчнuх mа лtолоdttltlх меduчнl"tх сесmер:

- досягнення в лiкувалъно-профiлактичному проuесi;

- виконання статистичних показникlв;

- впровадження ефективних методiв лiкування;

- дотримання санiтарно-гiгiенiчних норм та правил;

- 
"О*rивнiстьпрофiлактичнихзаходiв,

Для zоспо d арс ько zо пер с он алу

- виконавчадисциплiна;
- ефективно органiзована робота;
- рацiон€tльне використання господарських товарlв;

-ДоТриМаннявпримiщенняХЗакЛаДУЧисТоТи'н€tЛежноГосанlТарно.
гiгiенiчного стану;
- вчасне проведення поточних

Щля ф ахiвцiв бухzалmерii

peMoHTiB примiщень, обладнання;

- вiдсутнiсть фiнансових порушень;

- своечасне складання звiтностi'
- ефективне використання фiнансових ресурсlв;

- квалiфiковане uЪд.,"" бухгалтерського облiку;

фiнансовоi та касовоТ дисциплiна;
_ сво€часне правильне нарахування заробiтноi плати працiвникам закладу

згiдно законiв та постанов УкраТни,

3ПрялокпремiюваннявiдповiдноДоособистогоВнескУУзагальнi
результати роботи,

3.1.ПопiдсУмкамроботиЗакВарТсtЛ,пiврiччяабозарiкв"ii:У:.1
розгляд чд*i"i.rрацiт Дитячот стоматологiчнот полiклiнiки подаються даннl

про виконання пок€lзникiв основноi дiяльносli_та матерiали про порушення

лiкувально-дiагностичного процесу, санiтарно-епiдемiчного режиму,

трудовоТ дисциплiни та технiки безпеки, 
d лаплhт ттl.'п

з.2.ЗавiдУючимВlДДlЛенняМпоДаеТЬсяраПорТПроПрацlВникlВ
вiддiлення якi можуть бути премiйованi. Медичний директор подас

iнформаuiю до *.pi""r*u i. ,urnu,r.nrr",n вiдсоткiв премiювання вiдносно

посадового окладу. Керiвник закладу видае наказ по закладу,

3.3.ПремiюваннЯГосПоДарсЬкоГоПерсоНаЛУвiдбУвастьсяЗа
рапортом завiлуцчого господарствоМ о апарату3.4. Гiремiю"ання адмiнiстративно-управлlнськог
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,Щ,одаток Nst3

до колективного договору

<ПОГОДЖЕНО)
голова Ппо
Комуна.lrьного пiдприемства

пчна

i ради

пЕр
пaреiffiffi-aчд працiвникiв, яким може оути BcTa'OrrJlefla rrалu,lD\s ,

складнiсть, напруженiсть у роботi, виконан"" ::Т"иво 
важливоi

рЪОоrr, виЪокi досягнення у праui

(ЗАТВЕРДЖУЮ>
.Щиректор
Комунального пiдприемства

огlчна

,i MicbKoT ради

итро ШКОЛА

Ъстановлена надбавка за

ким встановлю€ться на якийРозмiр
надбавки

Розмiр та TepMiH встановлюеться
наказом ди

Медичний директор

Розмiр та TepMiH встановлюетьсядо 300 %Завiдувач вiддiленням

Розмiр та TepMiH встановлю€ться
наказом директора

до50%Адмiнiстративно
управлiнський апарат,

Го.Йiр та TepMiH встановлюеться
Завiдувач господарством

Гоrriр та TepMiH встановлюсться

наказом директора по рапорту
завiдуючого госпо

до50%Прачiвники господарського
l]epcoHaJIy

Розмiр та TepMiH встановлюсться
наказом директора по рапорту

завiдуючого вiддiленням

до 300 %Лiкарi Bcix найменувань

Розмiр та TepMiH встановлюсться

наказом директора по рапорту
завiдуюч ого вЦДдgrrtllм

до 300 %Серелнiй медичний
персоншI Bcix найменувань

Бзмiр та TepMiH встановлюсться

наказом директора по рапорту
завiдуючого вjддiлеццдм

до50%Молодший медичний
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(ПОГОДЖЕНО)
Голова IIПо
Комунального пiдприемства

Ради

чук

,Цодаток лЬl4
до колективного договору

(ЗАТВЕРДЖУЮ)
{иректор
Комунального пiдприемства

стоматологiчна

i MicbKoT ради

итро ШКОЛА

пЕрвл

Згiдно
УкраiЪи вiд
працiвникiв
населення)).

нак€ву MiHicTepcTBa працi
05.10.2005 року МЗOS/519
закладiв охорони здоров'я

та соцiальноТ полiтики i МОЗ
,,Про впровадження Умов працi
та установ соцiа.гlьного захисту

посад, якi використовують в роботi дезiнфiкуючi засоби

Наймену"ч""" по.uд Розмiр доплат

Молодша м-д7.{на
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(ПОГОДЖЕНО>
голова Ппо
Комунального пiдприемства

Вiд адмiнiстрацiI

Жигальцева Л.К.
Альперiна Ж.П.
Задорожний М.С.

Щодаток }lb 15

до колективного договору

(ЗАТВЕРДЖУЮD
!иректор
Комунального пiдприемства

Вiд прачiвникiв

Марчук О.М.
Доценко M.I.
Щипанська Ю.Л.

стоматологiчна

i ради MicbKoi ради

чук итро ШКОЛА

склАд ко
з контролю за виконанням колективного договору

1.

2.
a
J.

1.

2.
aJ.
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Кому
(

(ПОГОДЖЕНО)
голова Ппо

присмства
iчна полiклiнiка>

lT рали

По.-lоiкення про о

Додаток NЬ 16

Що колективного договору

(ЗАТВЕРДЖЕНО)
.Щиректор

ного пlдприсмства
огiчна полiклiнiка>

I MicbKoi ради

итро ШКОЛА

цtв

чук

комунальному пiлшрпсмствi <<Щитя ча стоматологiч на пол iклiнiка>>
JКптомирськоТ MicbKoT ради

l. Зага.llьrri положення та визначення
1.1. Метоrо цюк) Поrоrеrпrя е забезпечення мотивацii персонаJIу на ефективну
праIцо, спршlоваII_ч ва зЕцIовOJIення потр е б пр ач i в н и Ki в П iдпр и е м ства.
1.2. осповппrдп заrошоjlавчшми документами формування <положення про оплату
працi> е:

- КОдекс зашЬ цо праrцо УlgаЪи;
- Закон Ущfu itrЬо оцшfiгу працi> вiд 24.03. 1995 р. Ns 108/95-ВР;
- Закон Уrydш сrЬо охФоЕу црацi> вiд 14. l0. 1992 р. Nэ2694-ХII;
_ Постаномхп К*сту Мiнiсгрiв УкраТни:
* вiд 30.08.2W2 Jtlzgt dlpo оплату прачi прачiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноТ
сiтки розрялiв i ш{iпiсшriв з оIшати працi працiвникiв установ, закладiв та
органiзацiй оrрсrrш пал_yJей бюшкетноТ сфери> /зi змiнами/;
* вiд 29. |2 2ОU) N l4lt <IIро затвердження Порядку виплати надбавок за вислугу
poKiB медичнЕх та ltр.ацеЕrгilчних прачiвникiв державних та комунtLпьних
закладiв охороЕп злпров'о /зi змiнами/;
* вiд 12 сiчня 2UX2 ро\т.}& 2 <<.Щеякi питання оплати працi медичних працiвникiв
закладiв охоропп здо;ш'D>;
- Спiльним наtс&х)ш l,fiпicтepcTBa працi та соцiальноТ полiтики УкраТни ia МОЗ
УкраiЪи вiд 05.10Д105 р. Jt& 308/519 <Про впровадження умов оплати працi
працiвникiв закlцдiв охороЕп здоров'я та установ соцiального захисту населення> /зi
змiнами/;
- Також iншlдш rrпЕппrп нормативно- правовими документами.
1.3. Щим визнаIIакrтъсп струкгура заробiтноТ плати, скJIадання джерел витрат на
оплату прачi.
визначеннп:
1.4 Заробiтна rшага - цq обчислена винагорода, як правило у грошовому вираженнi,
яку за трудовIпl доп)вором Роботодавець виплачуе працiвникам за виконану роботу.
1.5. Iншi заохочення та компенсацiйнi виплати - до яких н.Lпежать виплати у формi
винагород за пiдсумками роботи, премiт за спецiальними системами, положеннями,
компенсацiйнi та iншi грошовi та матерiальнi виплати, Ti що передбаченi актами
чинного законодавсгва УкраТни або якi проводяться згiдно установлених норм.
.Щжерела коцrгiв на оплату працi
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:пом фiнансування на оплату прачi е:

пшrа субвеНЦiЯ.; , кби здоров'я УкраiнИ;
ЫБ""анi вiд Нацiона,lrьноi слуl

Б"роrрuм бюджетiв ОТГ;

rпд вiд госпр озр ахунковоi .дiяльностi 
з акJIаду ;

ЖlЖНН1:"#:l^,*; е Е о з ако н о дав ств о м т а Стаryт о м П i ДПР И СМ СТВ а,

:жi:хi#;;;;;u iоnn",",ацiйних витрат а с аме :

z .6 . | .п о с адо ви й о кл ад -, 
^, 

* *:Tiii* Hllж;; ;ffi.;-и 
В стан о ВЛю сть с я.

.iJ,n;*ilх,#;;#i};;io"JБЬо*.ногоШТаТНОIОРОЗПИСУ;
посадового окJIаду здiйснюст"." ""rnuTa 

за вислугу рЪкiв та_визначених доплат

}ОК. --^,,лоrriйнi виплати у t,y\,plvlr

2.6'2,IншiзаохочУвальнiтакомпенсацiйнiВИПЛаТиУформiВинаГороДЗа
анЕя разових робiт першорядпот'uЫБО.ri П!ЗuiВНИКаМ ПiДПРИСМСТВа' ЯКl

tають активну участь r ""у,т:r{, ::ll,,ж,#",'"Н;;_*'Ё::J"'#;-*

\|етою пОСИJlЕнп,l lvrglvt.rw--- 
пvl/Ifiться доплати:

ного обслуговуванн" "u"п,*tlя 
впроваджуються до]

2.8.1. за сумiщення професi1_(:о:,Р л"iстtе толi. коли
il#:".#,ffiffi:.Н"Ж_Щ# 

мiсце тодi, коли прачiвнИК ОДНОЧаСНО

]ться свосю о.,оъ"оо роботою, ;qlф*::":",:ж:;хТ,^:Гi;*:Н i#ffi:
;:а;;:;ж;ч"::, JJ"'"T";;. *lL ;;;;;;. 

- 

Ъб о u,,.*и з а iНШ ОЮ П О С аДОЮ

!,оплата u.]1YпОСТЬUХ ^"'""'t';;.;;ду (тарiфноi ставки).

шжн;уrнý:i,"i"?НЫ n.p.oouu*: ,*о профеСiЯ (ПОСаДа)' ЯКУ

IIякl.Гь.сВаканТноЮушТатноМурозписi.ПрrлвiдсутностiВакансlИ

rн;ъН:::}_ i:H;: y ь J;iT#;;b #i;;;;; "," 
й i н ших ко мпенсацi йних

ffi l**iГjr:Jr",ЖЦЦ*Ж[#У,f,!"#,i;ямодержуютьзаробiтну
у за факгич"о u",io"u"y роОоту t",i ", 

102, КЗпП Украiни)

з метою посилення матерiал"":l,::::i{эii*НrЖ: 
В ПОКРаЩеННi ЯКОСТt

,rB!

р.

II. Порялок оплати працi прачiвникiв пiдприсм:тва

{а Пiдприсмствi .u.rо.о"уеться ,ui-finu .*."u "о,uдоu"х 
окладiв з дотриманням

,, пaрaдбu,rених законодавством,

оплатапрацlзДiйснюстьсяУвигляДiнарахранняЙВиплаТипрашiвникам
бiтноi плати та iнших додаткових';;;;, пЙ,дОu"ених чинним законодавством

Ъ:аЪ*Ж*Н Т#ЁХН.НН i*ЖЦ"lт та у м ов ви ко ну в ан от р об оти,

фесiйно_лiлових 
якостей працiвника, результатiв иой прачi та господарськоl

tbHocTi пiдприсмства, установи"'^оьйiuuit 
i максимальним розмiром не

;;;;;;r.r. (ч.) ст 94 КЗпП УкраТНИ), iy'Ky, що вона_ не може бути

Заробiтна плата встановлю:т:-1 з такого розрахчнкч, що вона I

кчо за встановлений державою *'"i,-"",Гро"iр ii,r Ё,,qS КЗпП Украiни),

. В разi пiдвиrllеН*" .uпоподавчо встановлепоrо po*ipy мiнiмальноi заробiтноТ

лти адмiнiстрашrя пiдприем.ruu nour'Ha вiдно"rr"" *"ЫiфiКаuiЙНi (МiЖПООаДОВi)

iввiдношення розмфiв Йрифнихставок (посадових окладiв),

i. Заробiтна плата прачiвникiв 
":",****Я;x1н;,"ся 

з посадового "** :

ювати доплату неможливо,
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-
**:;*,**нl в

i'u' 'uo" 
riKaP iЁьщу lýoo* пiдприсмства за Т"YYо згоДоЮ

lK;;^*]:,:*Ь;, ,rp"I*;ro 
окладу п"й""i .i,*o 'u "u"u"i"ю 

р'

ДоплаТа ""'i:;-i.oo посадового ОКЛаДУ (laYrtrY"--

"""*U 
В РОЗ\rlРl 

,]Lt -v v

rсiй. __r .rбrrв язкiв тиlrrчасово вiДСУ'"'i ":;1Т#::" праuiвника МОЖе
'" j,в,зВикованrrя*.**-i""оооulт-#Ж["ф^тНш;rтrьfr:"Н:-Чr,:

"J;*н"r,:Т'Ё;*'; h;;;;l на час

;;;" Bi:c}TH"'l 
,r,- TLaflIL-r|. лктороМ. Пiдприсмства 

за пис_:м:воЮ згоДоЧ

;;;;* *"фY**..Ь" 
'lTj"uoio о*пuду ,r.Ёiо""r Ъuu*") при наяВност1

,,,-t;Н"ГЁЁ;- з_* " поса'(

Ы;НТffi*Жт',о 
години вечора до б години ранку, За РОбОТУ В

нiчним Bý'.Tr-gr.;ar..*ro окл аДУ .

*"rrо uu. У:"'ч 
__-_ л_rlrriнъl доктор наук - 25 вiДсоткiв До

""'Ъ;з:dа наукозd щ=.ЁЬ 
ковий стvпiнъ' 

;rruЬrо о*пullл"ri 
дезiнфiкуючи

--*Н:lНЁ ЁЙЁi: i1"^,_j,Нil*:;;ъ;;;i " у р об о,

'*--,.*.U. Iншli - L..л.; сiтки) за перслiкоNl посад'

' ;l,u;""XT,i ;'- -, _., **-о u о, о о кл аду_(т арх -"хжy' 
ilJ ЖJiHi НЁi

i*".ч у_rл::*";*Ж;;; -9"::1"л::l? il;;й'' ?*"*'':rauж:;:ffi ]noffin TJii; *o*o"*o.","*'u "^,u, 
H:l" ч:i:т;ffi;

оmимувапr f,
;У#;' ; 

-рбЙ 

=*:S}п'о"u"Й" 
мiсць., _л.*,.,*и yмовами працi, за

ж*нН;Жffi;Ё#Jiнi#}j*F*Н#**-Ж;"
ПРаuiВНИrайЫра*^ 

-.Iii., :_',я забезпечен*У*lТТi?Ё;Фy1* 
.,,, прашi2.8.7. NIC-,:-,: _ _-.__.JTll праЦl.

частинi фiксовэ," 
-, , :- , ,-"

i.q.нuобuu*u' . : -_i посадовогооКЛаЛУ.((народний>40z.9.|, ja :_-:-i- -' 
- 

* 
_;.:.:j111-1 _ ]0 вiДсоткtв

За почес-_. :;'::-" , _. " 
?'''-t'' 

-л-,л''оrriсТЬ v робот'i, Виконання

зilсоткiв 1о,;':'-'= ' '_ -- _ 1,,ъхit за сЁ,lадн''l' ,ЬТ]irЪЁ:тЁj#I:;.:нН'iо""2.9.1, В-:'- , 1- '- - чi :осягненНя у 
,''u.T"*l НакаЗ(

Lrсобливо ва'Ё]i]э', . _ ._ _= -'..;];r"'Ё.о"О;О
oba*ipl ;1о it'l'-''- ' :-i''---: . . . _л '+ оплляIIевтичним гrрашiвникаМ

наявностi фОН:1 L-\ii,^; - !i ."]: " 
1.-,KiB \lедичних та фаРМаu'::1,:.""

z.g .5 .u.;.rb.,, ;;l; -,. r :.;:i :'"i,ýЖ:i, Ж;, 
1 

р.окиl

- l0 вiдсоткiв поса:"5"l,- ,_-,*,: 
_] _ 

';i,;;;;;iро_боти 10 poKtB;

- ;;;;."r*iu nb..urQ$af,llr 'i ]r}, 
.',li',, йr"_'лg;i|:ё,'; о-lГ;"""дках окреМо За

- ];;;;"TKiB посаlоtsо:о ", j_ъ,r;ъi n"_" npo

2.10. визначеНtul Р"'"iР:лЖ:i";.у"i.пrчru:*, _. _rrппят визначаються КеРiВНИКОМ
z. Й.'Б ".наченrUl 

Рffifi 
Ё. .:Hl.HH":;'l"} ви плат визн ачаютьсЯ КеРiВНИ KoIvI

основнОЮ IIОСаДОt., l;;';b;"r. 
надбаВОК :i"'i}ЪЪiтноi плати. 50].ir."*o"Tepii розrriр1 :огшul л1].*uх фонлу зарос

заЕlад},, установи 
за рах\ нок l в \t

lD



!. Оп.rаry прачi та премiювання директора проводитьQя вiдповiдно до умов

грак-т},. Оплаry прuчi'поuцiвникiв адмiнiстративно-управлiнського персонаJIу

а\овувати вiдповiдно: r/лтrтflq*.г
.f,иtlного директора - 95 О/о встановленого контрактоМ ОКJIаДУ :|i::'*'
лоВногобУхгатrтера-90о/овстаноВленоГоконТракТоМоКПаДУкерlВника;
loHoMicTa - 85 % встановJеного контрактом окJIаду керiвника,

3. змiни розмiрiв;;;;;;;r,х окладiв, пiдвищення, доплат та надбавок, що

}начаюТЬзаробiтнУпJацпрацlВникiв,провоДИТЬсязгiдноДiючихнорМаТИВно
авових документiв,
.4.ПiдстаВоюл'Iянарах\ВаннябУхгалтерiсюзаробiтноТплатипрачiвникаМза
Iсумками роботlr за ltiсяць с:

штатниЙ розпIrс Ko\t} неtьного пiдприемства;

табель облiку робочого час}:

акти виконаних робiт по тр\,]овим договорам;

'накаЗпронарах}.мнtuliнtпttхЗаохоЧУВалЬнихТакоМпенсацiЙнихВИплат.

lB},

р.

III. Вiдповiдальнiсть

1.Керiвнц1111611rНt..::....--.-ПрIl€МсТВанесевiДповiдальнiстьза:
забезпеченнянара\\::jj:.';ЗIiП..IаТзаробiтноТплативiДповiдноДоЧинНоГо
1конодавства yKpaТ'i,,:" : ,- - ] , ;iвного договорУ '1,1о:'о 

ПоЛОЖеННЯ;

свосчасне затвер.1^.е;:_1 -: -__]I1Соння документiв, шIо с пiдставою для нарахування

,: . iiTHoT плати (штз _ -" " : _ -,-,;1с, накази, тошо),

l -- - t...-lВНий бухга-rтi] : ":-:-lЬного 
пiдприсмства несе вiдповiдzurьнiсть за:

ltабе3печення нарахуЁа;д, iл оilпJёти заробiтноТ плати; 
rnбiTHoT плати.
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