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Роздiл 1. Загальнi положенця

1.1.Мета укладення колективного договору.

1.1.1. Щей колективний договiр (далi 
-,,Щоговiр) укладено з метою реryлювання

виробничих, трудових та соцiально-економiчних вiдносин, реалiзацii
конституцiйних прав i гарантiй працiвникiв та власника, узгодження ix iHTepeciB з
питань, що е предметом цього,Щоговору.

I.|.2. Щоговiр розроблено вiдповiдно до Конституцii Украiни, Кодексу законiв
про працю УкраiЪи, Законiв Украiни <Про колективнi договори i угоди>>, <<Про

охорону працi>>, <Про оплату працi>, <Про вiдпустки>, <Про професiйнi спiлки, ik
права та гарантiТ дiяльностi>>, <<Основи 'законодавства УкраiЪи про охорону
здоров'я>>, iнших нормативно-правових aKTiB щодо дiяльностi закладiв охорони
здоров'я та колективних угод.

У разi прийняття нових aKTiB соцiального партнерства або внесенЕя змiн до
чинного законодавства сторони .Щоговору пiсля проведення переговорiв вносять
змiни й доповнення до нього.

1.1.3. Щоговiр мiстить узгодженi зобов'язання cTopiH, що його уклЕLли, щодо
створення умов пiдвищення ефективностi роботи Комунального некомерцiйного
пiдприсмства <<Зеленодольський центр первинноi медико - caHiTapHoi допомоги))
Зеленодольськоi MicbKoi ради, реалiзацii на цiй ocHoBi професiйних, трудових i
соцiально-економiчних прав та iHTepeciB його працiвникiв.

1.2.Сторони колективного договору.

|.2.I. Сторонами колективного договору е: Комунапъне некомерцiйне
пiдприемство <Зеленодольський центр первинноi медико - caHiTapHoi допомоги))
Зеленодольськоi MicbKoT ради (далi - Пiдприемство) в особi Головного лiкаря
Пiскуновоi Лариси Володимирiвни (даrri Адмiнiстрацiя), яка представля€
iнтереси власника, та Профспiлковий KoMiTeT первинноi профспiлковоI органiзацiТ
ВсеукраiЪськоi профспiлки працiвникiв науки, виробництва та фiнансiв
комун€rльного некомерцiйного пiдприемства <<Зеленодольський центр первинноТ
медико - caHiTapHoi допомоги)> Зеленодольськоi MicbKoi ради в особi голови
профспiлкового KoMiTeTy CaMoxiHoi НатшiТ Володимирiвни (да_rri

Профспiлковий KoMiTeT), яка уповноважена на представництво трудовим
колективом, з другоi сторони.

|.2.2.Адмiнiстрацiя визнае Профспiлковий KoMiTeT единим представником
працiвникiв Комун€lльного некомерцiйного пiдприемства <<Зеленодольський центр
первинноi медико caHiTapHoi допомоги>> Зеленодолъськоi MicbKoi ради, що
здiйснюе представництво та захист трудових i соцiа.гlьно-економiчних прав та
iHTepeciB цих працiвникiв.



1.2.З. Сторони визнають повноваження одна однiеi й зобов'яз5rються
дотримуватися принципiв соцiального партнерства, паритетностi представництва,
рiвноправностi cTopiH, взаемноТ вiдповiдальностi, конструктивностi й
аргументованостi при проведеннi переговорiв (консультацiй) щодо укладання
,Щоговору, внесення змiн i доповнень до нього, вирiшеннi Bcix питань соцiально-
економiчних i трудових вiдносин.

|.2.4. Сторони визнають цей Щоговiр нормативним актом, на пiдставi якого
здiйснюватиметься реryлювання Bcix соцiалъно-економiчних, виробничих i
трудових вiдносин на Пiдприемствi протягом усього перiоду його дiТ.

1.2.5. При укладеннi ,Щоговору сторони Rиходять iз того, що його умови не
можуть погiршувати становище працiвникiв порiвняно з чинним законодавством
Украiни, а встановленi законами та iншими нормативними актами норми
розгляд€lються як мiнiмальнi державнi гарантii й не можуть бути перешкодою для
встановлення бiльш високих соцiальних i економiчних пiльг, за наявностi

ре€rльних можливостей виробничого, матерiального та фiнансового забезпечення
зобов'язань, прийrrятих сторонами, пiд час укладення цього rЩоговору.

\.2.6.,Щоговiр укладений державною мовою й пiдписаний у 3-х автентичних
примiрниках, якi мzlють однакову юридичну силу i зберiгаються по одному
примiрнику в Адмiнiстрацii Пiдприемства, Профспiлковому KoMiTeTi, органi, що
здiйснюе повiдомну реестрацiю коле тивного договору (далi - рееструючий
орган).

|.2.7. Сторони .Щоговору, з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання,
несуть вiдповiдальнiсть, встановлену чинним
дисциплiнарну, адмiнiстративну, кримiна_lrьну.

законодавством УкраiЪи:

1.3. Умови та сфера дii колективного договору.

1.3.1. Норми й положення цього,Щоговору дiють безпосередньо i е обов'язковими
для дотримання Сторонами.

|.З.2. Щiя .Щоговору поширюеться на Bcix працiвникiв Пiдприемства, нез€lлежно
вiд ikHboT належностi до профспiлковоi чи iншоi громадськоi органiзацiТ тощо. На
осiб, якi виконують роботи чи надають послуги Пiдприемству за цивiльно-
правовими угодам и, дiя,Щоговору не поширю€ться.

1.3.З. Щей Щоговiр схвалений загЕLIIьними зборами трудового колективу (протокол
j\b 1 вiд 2З червIrя 2020 року) додаток JtlЪ 1 i набувае чинностi з моменту
визначеного в п. 1.3.4,Щоговору.

| .З.4. ,Щоговiр укладено на строк iз 01 Bepecнrl 2020 року до 3 1 цудня 2025 року.
BiH набувае чинностi 01 вересня 2020 року та дiе до того часу, поки сторони не

укладуть новий або не перегJIянуть чинний.Щоговiр.

l.З.5. Щоговiр зберiгае чиннiсть у разi змiни скJIаду, структури, органiзацiйно-
правовоi форми Пiдприсмства, складу, структури та найменування
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уповноваженого власником органу, вiд iMeHi якого укладено цей ,Щоговiр. Змiни в
керiвництвi, складi, cTpyкTypi, назвах cTopiH не вплив€lють на чиннiсть цього
!оговору.

1.3.6. ПропозицiI cTopiH про внесення змiн i доповнень до ,Щоговору
розглядаються спiльно, а рiшення приймаються у 10-денний строк пiсля
завершення колективних переговорiв.

l.З.7. Жодна зi cTopiH, що укл€lли цей ,Щоговiр, не може протягом строку його дii в
односторонньому порядку приймати рiшення, що змiнюютъ норми, положення,
зобов'язання, встановленi ,Щоговором або припиняють ik виконання.

1.3.8. Сторони почин€lють переговори щодо укладання нового колективного
договору не пiзнiше, як за 2 мiсяцi до закiнчення строку дii цього ,Щоговору.

1.3.9.У разi змiни власника Пiдприемства чиннiсть .Щоговору зберiгаеться
протягом строку його дii, агrе не бiльше одного року. У цей перiод Сторони
повиннi розпочати переговори про укладення нового чи змiну або доповнення
чинного .Щоговору.

1.3.10. У разi лiквiдацii Пiдприемства Договiр лiе протягом усього строку
проведення лiквiдацii.

1.3.11. Невiд'емною частиною,Щоговору е додатки до нього.

|.З.|2. Адмiнiстрацiя в п'ятиденний строк пiсля пiдписання ,,Щоговору подае
його для повiдомноi реестрацii до рееструючого органу i протягом 10 днiв пiсля

реестрацii пiд розписку доводить його до вiдома Bcix працiвникiв Пiдприемства та
забезпечуе протягом усього строку дii,Щоговору ознайомлення з ним пiд розписку
прийнятих працiвникiв.

1.З.13. Змiни та доповнення до.Щоговору доводяться до вiдома працiвникiв у
порядку, передбаченому пунктом |.З.|2.

Роздiл 2. Виробничi та трудовi вiдносини

2.1. Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться:

2.\.|.Для виконання виробничих завдань Пiдприемства сво€часно, у
вiдповiдностi з обсягом нzlявних коштiв, бюджетного фiнансування Та

позабюджетних надходжень, забезпечувати працiвникiв матерiаrrьно-технiчними

ресурсами, необхiдними для виконання ними своiх професiйних обов'язкiв та
створення н€Lпежних умов працi.

2.1.2. Забезпечувати збереження й розвиток матерiально-технiчноi бази

Пiдприемства.

2.|.З. УдосконЕlJIювати систему матерiа-гtьного i нематерiального заохочення
працiвникiв з метою пiдвищення продуктивностi працi, рацiонального Та



ощадливого використання обладнання, матерiальних та iнших pecypciB.

2.t.4. На запрошення Профспiлкового KoMiTeTy брати )л{асть у заходах щодо
розгляду питань трудових i соцiалrьно-економiчних вiдносин.

2.|.5. Своечасно надавати можливiсть медичним працiвникам проходити
пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготов в строки та в порядку, встановленому
законодавством, iз збереженням середньоi заробiтноТ плати на перiод пiдвищення
квалiфiкацii, перепiдготовки, а також вiдшкодовувати витрати, пов'язанi iз таким
професiйним навчанням, у випадках, передбачених законодавством.

2.|.6.Забезпечувати проведення пiдвищення ква_гriфiкацii iнших категорiй
працiвникiв вiдповiдно до виробничоi потреби та згiдно з графiком, у т.ч. шляхом
органiзацiТ виiЪних циклових занять.

2.1.1. Здiйснювати за виробничоi потреби перепiдготовку та переведення
працiвникiв з посади на посаду, враховуючи ix дiловi якостi та квалiфiкацiйнi
вимоги до посад, на якi вони призначаються.

2.1.8. Укладати труловi договори з працiвниками в порядку, передбаченому
законодавством УкраiЪи про працю, пiд розписку ознайомл вати працiвникiв iз
нак€вом про прийняття на роботу.

2.1.9. Не включати до трудових договорiв умови, що погiршгуrоть становище
працiвникiв порiвЕяно з чинним законодавством.

2.1.10. Надавати працiвникам роботу вiдповiдно до ix професii, займаноТ
посади та ква.lriфiкацii.

2.|.|1. Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, не обумовленоi
трудовим договором.

2.\.|2. Здiйснювати переведенЕя рацiвника на i"-y роботу виключно у
випадках, на пiдставах i в порядку, встановлених чинним законодавством.

2.|.|З. Розробляти, затверджувати та оновлювати посадовi iнструкцii,
ознайомлювати з ними працiвникiв.

2.|.|4. Установлювати тривалiсть денноi роботи (змiни), перерви для
вiдпочинку й харчування згiдно з Правилами внутрiшнього трудового

розпорядку, графiками роботи (змiнностi), затвердженими Адмiнiстрацiсю та
погодженими з Профспiлковим KoMiTeToM, з урахуванням специфiки процесiв,

режиму роботи структурних пiдроздiлiв iз розрахунку тривалостi робочого дня
(тижня).

2.I.|5. Щотримуватись гарантiй щодо змiни iстотних мов працi працiвникiв,
повiдомляти працiвникiв про TaKi змiни за два мiсяцi до ix запровадження.

2.|.|6. Розробити попереджувалънi заходи дJIя запобiгання на Пiдприсмствi
масових звiльнень працюючих з iнiцiативи роботодавця.



2.1.|'l . Обrрунтовано укладати стр KoBi договори, приймати на роботу за
сумiсництвом.

2.1.18. Створювати працiвникам належнi органiзацiйно-економiчнi умови
для високопродуктивноi працi, контролювати додержання трудовоi i виробничоi
дисциплiни, неухильно дотримуватися законодавства про працю, забезпечувати

розвиток матерiально-технiчноi бази Пiдприемства.

2.|.\9. Уважно ставитися до потреб i запитiв працiвникiв, по можливостi
забезпечувати полiпшення Тх матерiально-побутових умов.

2.I.20. Створювати трудовому колективу необхiднi умови для участi в

управлiннi Пiдприсмством в межах, визНачених цим ,Щоговором та статутом
Пiдприемства, своечасно розгJIядати звернення працiвникiв i повiдомляти ix про
вжитi заходи.

2.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:

2.2.|. Сприяти змiцненню трудовоТ исциплiни, дотримання працiвниками
Правил внутрiшнього трудового розпорядку Пiдприемства.

2.2.2. Проводити роботу з працiвниками для забезпечення рацiонального та
бережливого використання обладнан , матерi€lльних i виробничих pecypciB
Пiдприемства, збереження його майна тощо.

2.2.З. Органiзовувати збiр та узаг€rлънення пропозицiй працiвникiв щодо
полiпшення дiяльностi Пiдприемства, доводити ix до вiдома АдмiнiстрацiT,
сприяти ix реалiзацii, iнформувати трудовий колектив про вжитi захоДи.

2.2.4. За необхiдностi запрошувати повноважного представника Адмiнiстрацii на

засiдання Профспiлкового KoMiTeTy, д€ розглядаються питання трудоВих i
соцiально- економiчних прав працiвникiв.

2.2.5. Здiйснювати в межах, передбачених чинним законодавством, громадськиЙ
контроль за дотриманням Адмiнiстрацiею законодавства про працЮ Та ПРО

охорону працi, за створенням безпечних та нешкiдливих умов працi, виробНИчОi

caHiTapii, правильним застосуванням установлених умов оплати працi, вимагаТи

усунення виявлених недолiкiв.

2.3. Члени трудового колективу зобов'язуються:

2.З.|. Ншrежним чином виконувати труловi обов'язки,
законодавством про працю, колективним, трудовим договором.

передбаченi

2.З.2..Щотримуватися Правил внутрiшнього трудового розпорядку ПiдприемСТВа.

2.З.З. Своечасно i у повному обсязi виконувати розпорядження Адмiнiстрацii.

2.З.4.,Щотримуватися встановленого режиму роботи та дисциплiни працi, робОЧИЙ
час використовувати для продуктивноi працi, вживати заходи до усунення
причин, що переШкоджаюТь нормаJIьномУ виконанню роботи або ускладнюють if
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процес.

2.З.5.,,Щодержуватися правил з охорони працi, пожежноi безпеки, виробничоi
caHiTapii, гiгiени працi, працювати у спецiальному одязi, користуватися
необхiдними засобами iндивiдуального захисту.

2.З.6. Утримувати свое робоче мiсце, устаткування та прилади в порядку, чистотi i
СПРаВНОМУ cTaHi, а також дотримуватися чистоти Й порядку у примiщенЕях
Пiдприемства та на його територiТ.

2.3.7. Бережливо ставитися до майна Пiдприемства, використовувати видане
маЙно за призначенням i виключно у службових цiлях; економно й рацiонально
використовувати матерiали, електроенергiю та iншi матерiальнi ресурси,
додержуватися встановленого порядку зберiгання матерiшrьних цiнностей i
документiв.

2.З.8. Утримуватися вiд дiй, що заважають iншим працiвникам виконувати
трудовi обов'язки.

2.З.9..Щодержуватися норм медичноi деонтологii, етики, моралi, поважати права i
гiднiсть пацiентiв.

2.3.10. Постiйно пiдвищувати свiй професiйний piBeHb, квшiфiкацiю,
майстернiсть.

2.З.||. Утримуватися вiд страйкiв та iнших акцiй, пов'язаних з невиконанням
cBoix обов'язкiв, вирiшувати спiрнi питання шшяхом колективних переговорiв,
консультацiй i соцiшrьного дiалоry.

2.З.|2. Вести здоровий спосiб життя, дбати про свое здоров'я i здоров'я
оточення.

2.4. Сторони дiйшли згоди про паступне:

2.4.I. Узгоджувати мiж собою Bci локальнi акти Пiдприемства з питань трудових
вiдносин i соцiально-економiчного захисту працiвникiв.

2.4.2. Запобiгати виникненню колектив их трудових спорiв (конфлiктiв), а в разi
ik виникнення використовувати прими lHi процедури в порядку, передбаченому
Законом Украiни uПро порядок вирiшення колективних трудових спорiв
(конфлiктiв)>>, за можливостi, без порушеннrI встановленого режиму роботи
Пiдприсмства.

2.4.З. Здiйснювати контроль за виконанням працiвникаI\dи cBoix обов'язкiв,
своечаснiстю виконання наказiв, розпорядженъ Адмiнiстрацii, дотримання Правил
внутрiшнього трудового розпорядку, вимог нормативних aKTiB з питань охорони
працi i протипожежноi безпеки, надання звiтiв про виконання cBoix обов'язкiв та
використання робочого часу.



Роздiл 3. Режим роботи, тривалiсть робочого часу та вiдпочинку

3.1. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться:

З.1.1 Режим роботи працiвникiв, час початку й закiнчення щоденноi роботи
встановлювати вiдповiдно до Правил внутрiшнього трудового розпорядку,
графiкiв змiнностi у вiдповiдностi до законодавства.

З.|.2 Забезпечувати тривалiсть робочого часу вiдповiдн до вимог нак€ву
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 25.05.2006 Ns З 19 <Про затвердження
норм робочого часу для працiвникiв закладiв та установ охорони здоров'я>>.

3.1.3 Для адмiнiстративно-господарського та допомiжного персонzrлу
Пiдприемства встановити робочий тиждень тривалiстю 40 годин.

З.1,.4 ,,Щля лiкарiв та фахiвцiв з базовою та неповною вищою медичною освiтою
(середнього медичного персон€lлу), peecTpaTopiB медичних встановити робочий
тиждень тривалiстю З8,5 годин.

3.1.5 Для лiкарiв, зайнятих викJIючно амбулаторним прийомом хворих
встановити робочий тиждень трив€lлiстю 33 години.

3. 1 .6 Для працiвникiв, зайнятих роботою у шкiдливих умовах працi, норму
робочого часу встановити згiдно з инними нормативно-правовими актами
Украiни.

З.\.7 Встановити для медичних працiвникiв Пiдприемства скорочену тривалiсть

робочого часу, пов'язану з особливим характером ik працi, вiдповiдно до
Перелiку виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi,

робота в яких дае право на скорочену тривалiстъ робочого тижня, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.02.2001 J\b163 (,.Щодаток J\b2).

3.1.8 При змiнних роботzrх режим роботи встановлювати графiками змiнностi, що
затверджуються Адмiнiстрацiею за погодженням з Профспiлковим KoMiTeToM i
завчасно доводяться до вiдома працiвникiв.

З.1.9 Запровадити працiвникам Пiдприемства, в порядку визначеному ст. 61

КЗпП Украiни пiдсумований облiк робочого часу з облiковим перiодом мiсяць.

3.1.10 Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв,
KpiM працiвникiв, зазначених у cTaTTi 51 КЗпП УкраiЪи, скорочувати на одну
годину.

3. 1 .1 1 Забезпечити функцiонуванIIя Пiдприемства цiлодобово ciM днiв на
тиждень.

3.1.12 У зв'язку з необхiднiстю наданнrI медичноi допомоги населенню

цiлодобово лiкарi загальноI практики - сiмейнi лiкарi можуть з€tп)л{атися до
черryвань вдома. Час початку i закiнчення черryвання лiкарiв та час початку i
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з.|.2З.ЩотримУватися вимог законодавства щодо обмеження з€lл)л{ення окремих
категорiй працiвникiв до надурочних робiт, роботи в нiчний час та вихiДНi ДНi.

з.|.24 При прИйнятi працiвнИка на роботу, роз'яснити працiвниковi його права i
обов'язки та проiнформувати пiд розписку про умови працi, наявнiсть на

робочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i шкiдливих виробничихробочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i шкiдливих вирооничих

факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки iх впливу на здоров'я, його

права на пiльги i компенсацii за робоry в таких умовах вiдповiдно до чинного

законодавства i колекТивногО договорУ; ознайомити працiвника з Правилами

факторiв,

внутрiшнього трудового розгrорядку та колективним договором; визначити

працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи засобами;

проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiсни
працi i протипожежноТ охорони.

З.|.25 Надавати працiвникам Пiдприемства основну щорiчну вiдпустку
тривалiстю не менше нiж24 календарних днiв (особам з iнвалiДнiстю I та II груп -

трива_пiстю 30 к€rлендарних днiв, особам з iнвалiднiстю III групи 26 календарних

днiв). Працiвникам BiKoM до 18 poKiB основна щорiчна вiдпустка надаеться

тривалiстю З1 календарний день.

з.t.26Надавати працiвникам Пiдприемства щорiчнi додатковi вiдпустки,

вiдповiдно до норм чинного законодавства УкраiЪи:

- за робОту з ненОрмованИм робочим днем - до 7 календарних днiв (перелiк

посад, для якиХ встановЛюетьсЯ ненормОваниЙ робочиЙ день та кiлькiсть днiв
вiдпустки визначено в .Щодатку J\b З до цього .Щоговору);

- за роботу, яка пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та

iнтелекту€tльним навантаженням або виконуеться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та мовах пiдвищеного ризику для здоров'я

працiвникам, вiдповiдно до ,щодатку М 4 до цього Колективного договору'

- за безперервну роботу понад три оки, вiдповiдно до ,ЩодаткуNч 5 _ 3

к€rлендарнi днi;

надавати лiкарю-фтизiатру фтизiатричного кабiнету додаткову оплачувану- tlалаЕ4[и JrrI\сLPпJ-wlrrJt@rРJ Ч,r{rJrФrl/lr ддrчrч NgчдrrчдJ fivН*^^,--J --,-,-,J --,

щорiчну вiлпустку тривалiстю 12 календарних днiв (загальна трившtiсть щорiчноi
вiдпустки становиты36 календарних днiв) вiдповiдно до п.1 cTaTTi 23 Роздiлу IV
ЗаконУ УкраiЪи < о протидiю захворювання на туберкулъоз) вiд 05.07.2001р.ЗаконУ УкраiЪи < о протиДiю захвоРюваннЯ на туоеркулъоз) вlд U).U l .Zvv LP.

Щорiчнi додаткоВi вiдпустки, переДбаченi ,Щодатком }ф 3 та.Щодатком Ns 4,

надаютьСя понаД щорiчнУ основну вiдтryстку лише за однiею пiдставою, обраною

працiвником Пiдприемства.

з.I.27. Працiвникам надаються iншi додатковi вiдпустки, передбаченi

законодавством Украiни, в тому числi, але не викJIючно, )ласникам лiквiдацii

наслiдкiв aBapiT на ЧдЕС ! та 2 категорii - трив€rлiстю 16 календарних днiв та

)л{асникам бойових дiй- тривалiстю 14 к€rлендарних днiв.

ll



З.1.28. Надавати працiвникам, що поеднують працю i навчання, додатковi
вiдпустки в зв'язку з навчанням у порядку i на умовах, визначених
законодавством.

З.|.29. За сiмейними обставинами та з iнших пов€l)кних причин працiвнику
надавати вiдпустку без збереження заробiтноi плати (до t5 календарних днiв на
piK).

3.1.30. На прохання працiвника подiлити щорiчну вiдпустку на частини будь-
якоТ тривал cTi за умови, що основна безперервна if частина становитиме не
менше 14 календарних днiв.

Невикористану частину щорiчноi вiдпустки надав и працiвнику, як правило,

до кiнця робочого року, але не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого часу,
за який надасться вiдпустка.

3.1.3 1 . Заробiтну плату працiвнику на час щорiчн i вiдпустки виплачувати не
пiзнiше нiж за 3 днi до if початку.

З.|.З2. Щорiчнi вiдпустки повноi тривалостi д настання шестимiсячного
строку безперервноi роботи у перший piK роботи за бажанням працiвника
надавати тiльки у випадк€lх, передбачених законодавством.

3.1.33. Переносити щорiчну вiдпустку на вимоry працiвника на iнший перiод

у разi порушення TepMiHy повiдомлення про час надання вiдпустки та
несвоечасноi виплати йому заробiтноi плати за час вiдпустки (ч. 1 ст. 80 КЗпП
Украiни). Щорiчна вiдпустка повинна бути перенесена на iнший перiод або
продовжена у випадках, передбачених ч.2 ст.80 КЗпП Украiни.

З.t.З4. Компенсацiю за невикористану або частину невикористаноi вiдпустки
працiвнику здiйснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством (ст.24
Закону УкраiЪи <Про вiдпусткп>).

3.1.З5. Надавати щорiчнi вiдпустки працiвникам згiд ro з графiком, якиЙ

затверджуе за погодженЕям з Профспiлковим KoMiTeToM не пiзнiше 15 грУдНЯ

РокУ, що передуе рокУ наданнЯ працiвнИкам вiдПусток. При складаннi графiкiв
враховуються iнтереси Пiдприсмства, особистi iнтереси працiвникiв i можливостi

для ik вiдпочинку. За бажанням працiвникiв, якi вiдповiдно до cTaTTi 10 ЗаКонУ

УкраТни <Про вiдпустки) можуть використовувати пдорiчнi вiдпустки у зрУчнИЙ

для них час, Адмiнiстрацiя враховуе отриману вiд них iнформацiю щодо бажанОГО

строку надання вiдпусток пiд час складання графiку вiдпусток у порядку,
визначеному Правилами внутрiшнього трудового розпорядку ПiдприемсТВа.

З.1.36. Надавати додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю до 6-ти

к€IJIендарних днiв членам Профспiпкового KoMiTeTy на перiод профспiлКОВОГО

навчання.

З.t.З7 . Працiвникам Пiдприсмства надавати iншi види вiдпУстОК,

передбаченi чинним законодавством Украiни.
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З.1.38. Гарантувати переважне право на одержання вiдпустки за бажанням
ПРаЦiВНИКа В зр1..rниЙ для нього час визначеним категорiям працiвникiв
передбачених чинним законодавством.

3.1.39. Щорiчну вiдпустку надавати в один i той самий перiод подружжю, якi
працюють на Пiдприемствi, за ix бажанням.

3.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:

З.2.1. Здiйснювати контроль за виконанням Адмiнiстрацiею законiв та
нормативних aKTiB iз питань режиму роботи, тривалостi робочого часу та
вiдпочинку.

Роздiл 4. Забезпеченпя продуктивноi зайпятостi

4.1. Адмiнiстрацiя зобов'язусться:

4.1.1. Не допускати економiчно необцрунтованого скорочення робочих мiсцъ.

4.|.2. Не вимагати вiд працiвникiв Пiдприемства виконання робiт, не
передбачених трудовим договором (посадовою iнструкцiею), KpiM випадкiв,
передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

4.|.З. Розробити та затвердити для кожноi посади, передбаченоi штатним

розписом, посадову iнструкцiю, ознайомити працiвникiв з посадовими
iнструкцiями.

У посадовiй iнструкцii може бути передбачено виконання одним з
працiвникiв обов'язкiв iншого працiвника у випадках тимчасовоi вiдсутностi
останнього (хвороба, вiдпустка, вiдрядження, тощо). При покладаннi таких
додаткових обов'язкiв на працiвника Адмiнiстрацiя повина враховувати реальнi
можливостi ik виконання: квалiфiкацiйнi вимоги та завантаженiсть працiвника.
Оплату виконання додаткових обов'язкiв провадити вiдповiдно до законодавства
про працю та цього,Щоговору.

4.|.4. Визначити кадрову полiтику за принципом piBHocTi трудових прав ycix
громадян нез€uIежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расовоi та
нацiональноi прин€rлежностi, cTaTi, мови, полiтичних поглядiв, релiгiйних
переконань, роду i характеру занятъ, мiсця проживання та iнших обставин як при
прийняттi на роботу, так i при просуваннi по спужбi.

4.1.5. У разi змiн в органiзацii виробництва i працi працiвники можуть бути
звiльненi з пiдстав, передбачених законодавством про працю УкраiЪи.

4.I.6. У випадках запланованого звiльненЕя працiвникiв у зв'язку зi змiнами в

органiзацii виробництва i працi (п. 1 ст. 40 КЗпП Украiни) Адмiнiстрацiя
попереджае працiвникiв персон€tльно про майбутне звiльнення не пiзнiше, нiж за
два мiсяцi. Пр" цьому Адмiнiстрацiя пропонуе працiвнику iншу роботу за
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вiдповiдною професiею чи спецiальнiстю, а за вiдсутностi TaKoi роботи або
вiдмови вiд неi працiвник працевлаштовуеться самостiйно. При звiльненнi за цих
пiдстав труловий договiр припиняеться з виплатою вихiдноi допомоги у розмiрi
середнього мiсячного заробiтку.

4.|.7. При звiльненi працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацii виробництва i
працi враховуеться переважне право на залишення на роботi, передбачене статтею
42 КЗпП Украiни та iншими законодавчими актами.

4.1.8. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи Роботодавця у встановлених
законодавством про працю випадках здiйснювати лише за попередньою згодою
Профспiлкового KoMiTeTy.

4.|.9. Зберiгати протягом одного року за працiвниками, вивiльненими
1 ст. 40 КЗпП Украiни, правоПiдприемства з пiдстав, передбачених п.

укладання трудового договору в разi поворотного прийняття на роботу

iз
на

працiвникiв аналогiчноi професii. А в разi повторного прийняття на роботу таких
працiвникiв, зараховувати весь попереднiй стаж ik роботи на пiдприсмствi до
безперервного i вiдновлювати для них соцiально-побутовi пiльги на piBHi, не
меншому нiж до звiльнення.

4.1.10. На час виконання державних або громадських обов'язкiв, якщо за
чинним законодавством Украiни цi обов'язки можуть здiйснюватися у робочий
час, працiвникам гарантуеться збереження мiсця роботи (посади) i середнього
заробiтку (ст. 119 КЗпП Украiни).

4.1.1 1. За згодою мiж працiвником та Адмiнiстрацiею встановлювати, як при
прийняттi на робоц, так i надалi, неповний робочий день або неповний робочий
тиждень.

На прохання вагiтноi жiнки, жiнки яка ма€ дитину у вiцi до чотирнадцяти
poKiB або дитину з iнва.гliднiстю, в т.ч. що знаходиться пiд if опiкою, або
працiвника, який здiйснюе догляд за хворим членом ciM'i вiдповiдно до
медичного висновку, Адмiнiстрацiя зобов'язана установити неповний робочий
день або неповний робочий тиждень. Оплата працi в цих в падках провадиться
пропорцiйно вiдпрацьованому часу або зшrежно вiд виробiтку.

4.I.|2.
молодими

Органiзовувати наставництво висококвалiфiкованих працiвникiв над

фахiвцями, ik адаптацii в колективi та сприяти професiйному
зростанню молодих фахiвцiв.

4.|.|з. Протягом двох тижнiв iз дня одержання офiцiйноi iнформацii
доводити до вiдома працiвникiв HoBi нормативнi акти з питань трудових вiдносин,
органiзацii працi, роз'яснювати iх змiст, права й обов'язки.

4.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:

4.2.|. Здiйснювати контроль за виконанням Адмiнiстрацiею законiв та
нормативних aKTiB iз питань зайнятостi прачiвникiв.
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4.2.2. Проводити спiльно з Адмiнiстрацiею консультацii з питань вивiльнення
працiвникiв та здiйснення заходiв щодо недопущення, зменшення обсягiв або
пом'якшення наслiдкiв вивiльнення. Вносити пропозицii про перенесення cTpoKiB
або тимчасове зупиненЕя чи скасування заходiв, пов'язаних iз вивiльненIuIм
працiвникiв.

4.2.З. Забезпечувати захист вивiлънюваних працiвникiв згiдно чинного
законодавства.

4.2.4. Розглядати обцрунтоване письмове подання Адмiнiстрацii про розiрвання
трудового договору з працiвником, який входить до первинноi профспiлковоТ
органiзацii, що дiс на Пiдприемствi у випадках, передбачених законодавством,
повiдомляти Адмiнiстрацiю про прийняте 'рiшення в письмовiй формi протягом
трьох календарних днiв пiсля його прийняття.

4.2.5. Вести роз'яснюв€rльну роботу серед працiвникiв iз питань органiзацii працi
та зайнятостi. Надавати працiвникаtrл безкоштовну правову допомоry та
консулътацii щодо застосування чинного законодавства.

4.2.6. Здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками Правил внутрiшнього
трудового розпорядку, вимог нормативних aKTiB з питань охорони працi i
протипожежноi безпеки.

Роздiл 5. Оплата працi

5.1. Система оплати працi.

5.1.1. Встановити на Пiдприемствi погодинно-премiальну система оплати працi
(помiсячна).

5.|.2. Оплата працi здiйснюетъся на пiдставi законiв та iнших нормативно-
правових aKTiB Украiни, колективних угод, цього ,Щоговору в межах надходжень з

дотриманням гарантiй, встановлених чинним законодавством.

Адмiнiстрацiя Пiдприемства :

забезпечуе вчасне доведенЕя до вiдома працiвникiв штатного розпису,
встановлених iM посадових окладiв та iншi умови оплати працi;

5. t .3.

- гарантуе, що розмiр заробiтноi плати працiвника за повнiстю виконану
мiсячну (годинну) норму працi не буд. нижчим за розмiр мiнiмальноТ
заробiтноТ плати.

5 .1r4. ,,Щля працiвникiв Пiдприемства Адмiнiстрацiя встановлюе мiсячнi посаДовi

окJIади.

Посадовi оклади встановлюються (затверд>lgпоться) нак€вом Керiвника на

пiдставi затвердженого штатного розпису.
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5.1.5. Посадовий оклад за роботу, що не вимага€ кваJliфiкацii, не може бути
ВСтановлениЙ меншим нiж розмiр прожиткового MiHiMyMy, встановленого для
ПРацеЗДаТних осiб Законом Украiни про.ЩержавниЙ бюджет на вiдповiдний piK.

5.1.6. Оплата працi працiвникiв здiйснюеться за фактично вiдпрацьований час,
виходячи зi встановленого посадового окладу, з урахуванням пiдвищень, доплат,
надбавок та премiЙ, передбачених чинним законодавством та цим ,Щоговором.

i При цьому обов'язковим е додержання встановленоi законодавством тривалостi
робочого часу та виконання працiвником посадових обов'язкiв (норм працi).

5.1.7. Нарахована заробiтна плата працiвнику граничним розмiром не
обмежуеться.

5.1.8. Працiвникам за результатами роботи виплачуються перiодична та р€вова
премii, передбачена.Щодатком }lb б до цього ,Щоговору, у меж€tх фо"ду заробiтноI
плати, згiдно протоколiв засiдань комiсiй з тарифiкацii та верифiкацii, якi дiють у
вiдповiдностi до Положень про KoMicii (.Щодаток Jф 7 та,Щодаток J'ф S).

5.2. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться :

5.2.|. Здiйснюючи оплату працi працiвникiв, дотримувжися затвердженого
законодавством розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати, iнших державних гарантiй
у сферi оплати працi.

5.2.2. Своечасно й реryлярно виплачувати заробiтну плату працiвникам, у робочi
днi, зокрема до 14 числа аванс (першу частину заробiтноi плати за мiсяць), а до 29
числа мiсяця, за який здiйснюеться виплата, - - решту нарахованоТ заробiтноi
плати.

Виплачувати заробiтну плату напередоднi, якщо день i.i виплати збiгаеться з
вихiдним, святковим або неробочим днем.

При остаточнiй виплатi заробiтноi плати працiвникам надаеться iнформацiя
про заг€rльну суму заробiтноi плати з розшифруванням за вид€ll\dи виплат: розмiри
й пiдстави нарахувань, утримань, суму зарплати, що нzLпежить до виплати.

5.2.З. KoHKpeTHi розмiри доплат, надбавок та iнших виплат, визначаються
керiвником пiдприемства, за рахунок i в межах фонду заробiтноi плати i
вiдображаються в розрахункових вiдомостях на виплаry заробiтноi плати.

5.2.4. Роботу у святковий i неробочий день оплачувати у подвiйному розмiрi за
правилами, визначеними законодавством. Оплата у з€вначеному розмiрi
провадиться за години, фактично вiдпрацьованi у святковий i неробочий день. На
бажання працiвника, який працював у святковий i неробочий день, може
надаватися iнший день вiдпочинку.

5.2.5. Працiвникам, якi зЕtл)п{аються до роботи в нiчний час, здiйснюеться доплата
в розмiрi 35 вiдсоткiв погодинного пос ового окладу за кожну годину роботи в
нiчний час. Нiчним уважаеться час з 10 години вечора до б години ранку.
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5.3. Щоплати та падбавки до посадового окладу:

5.З.l. Завiдуючим, керiвникам структурних пiдроздiлiв за завiдування
структурним пiдроздiлом, за органiзацiю лiкув :ьно-профiлактичноi
адмiнiстративно-господарськоi дiяльностi пiдроздiлу або iншим працiвникам
Пiдприсмства, якi на пiдставi нак€ву Керiвника призначенi вiдповiдальними за
органiзацiю лiкувалrьно-профiлактичноi та адмiнiстративно-господарськоТ
дiяльностi, встановити надбавку до посадового окладу у наступному розмiрi:

- 10 вiдсоткiв - при кiлькостi посад лiкарiв, посад професiоналiв з повною
вищою немедичною освiтою, що доtryщенi до медичноI дiяльностi, у пiдроздiлi
згiдно зi штатним розписом до 3 одиниць включно*;

- 20 вiдсоткiв - при кiлькостi посад лiкарiв, посад професiоналiв з повною
вищою немедичною освiтою, що доtryщенi до медичноi дiяльностi, у пiдроздiлi
згiдно зi штатним розписом понад 3 до б одиниць включно*;

- 25 вiдсоткiв посадового окладу - при кiлькостi посад лiкарiв, посад
професiоналiв з повною вищою немедичною освiтою, що допущенi до медичноi
дiяльностi, у пiдроздiлi згiдно зi штатним розписом понад б одиниць*.

* з урахуванням посад керiвникiв цих структурних пiдроздiлiв i без

урахування посад лiкарiв-iнтернiв.

5.З.2. Працiвникам (в тому числi, iз числа керiвникiв) можуть установлюватися
надбавки в розмiрi до 50% посадового окладу:

, за високi досягнення у працi (на певний промiжок часу);

, за виконання особливо важливоi роботи;

за складнiсть, напруженiсть у роботi.

5.3.3. За сумiщення професiй (посад), виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього працiвника та розширення зони обслуговування або збiльшення
обсяry виконуваних робiт працiвникам, якi виконують TaKi додатковi обов'язки
встановлюються доплати.

розширення зони обслуговування, збiльшення обсяry виконуваних
ПрофесiонЕIпам, фахiвцям, технiчним службовцям та робiтникам за

нуваних робiт,
виконання на Пiдприемствi поряд зi своею основною роботою додатковоi роботи
за iншою професiею (посадою) або виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього
працiвника без звiльнення вiд своеi основноi роботи, провадиться доплата в

розмiрi до 50% посадового окладу за основною посадою.

Конкретний розмiр цих доплат установJIюеться нак€вом Керiвника залежно
вiд квалiфiкацii працiвника, скJIадностi та обсяry виконуваних робiт.

5.3.З. Черryвання вдома в денний та нiчний час ураховуеться як одна шоста однiсi
години за кожну годину черryвання та оплачуеться, виходячи з посадового окладу.
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У разi викJIику працiвника пiд час черryвання вдома (у заклад охорони
здоров'я, но мiсце подiТ та додому до хворого) час, витрачений на виклик,
оплачуеться за фактично вiдпрацьованi години з розрахунку посадового окладу
працiвника, встановJIеного за штатним розписом, iз збереженням порядку оплати
працi у нiчний час.

5.З.4. Водiям санiтарних легкових автомобiлiв встановлюеться доплата за
ненормованиЙ робочиЙ день в розмiрi 25О/о лосадового окладу.

5.3.5. Працiвникам Пiдприемства, якi використовують у роботi дезiнфiкуючi
засоби, i працiвникам, якi зайнятi прибиранням туалетiв, вст новлю€ться доплата

| ло ,rо.uлового окладу в розмiрi 1% (.Щодаток JФ 9).
I

5.4. Матерiальна допомога па оздоровлення:

5.4.I. Працiвникам Пiдприемства пiд час надання ocнoBHoi щорiчноi вiдпустки
може виплачуватися матерiальна допомога на оздоровлення у cyMi не бiльше нiж
один посадовий оклад на piK, у межах фонду заробiтноi плати.

5.4.2. Правом на отримання даноi допомоги користуються Bci працiвники
пiдприемства, якi вiдпрацюв€tли piK, KpiM перелiчених в п.5.4.3. цього Роздiлу,
зовнiшнiх сумiсникiв та прийнятих тимчасово на перiод хвороби або черговоi
вiдпустки.

5.4.3. Не мають права на отримання матерiальноi допомоги особи, якi на протязi

року:

- здiйснили проryл, були вiдсутнi на роботi без поважноi причини на протязi

робочого дня бiльш нiж 3 години;

- мали випадки появлення на роботi в нетверезому cTaHi;

- своiми дiями або бездiяльнiстю нанесли шкоду хворому, або призвели до
aBapii;

- притяryв€rлися за хулiганство або пияцтво до кримiнальноi або
адмiнiстративноI вiдповiдальностi;

- нанесли матерiальнi збитки пiдприемству i добровiльно не внесли ik
BapTicTb в касу пiдприемства.

5.4.4. Працiвникам, звiльненим на протязi календарного року, матерiальна

допомога не нараховуеться.

5.5. Iншi питання органiзацii оплати працi на Пiдприемствi.

5.5.1. Найменування професiй (посад) визначаеться вiдповiдно до вимог
Класифiкатора професiй та.Щовiдника квалiфiкацiйних професiй у галузi охорони
здоров'я.
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5.5.2. Атестацiя керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв та

робiтникiв проводиться в установленi законодавством сц)оки.

5.5.З. Медичним працiвникам - лiкарям та середньому медичному персоналу, якi
направляються до закладiв пiслядипломноi освiти для пiдвищення квшriфiкацii,
пiдготовки й перепiдготовки, Пiдприемство зберiгае та виплачуе середНiЙ
заробiток згiдно законодавства Украiни.

5.5.4. Ддмiнiстрацiя сво€часно ознайомлюе працiвникiв з умовами оплати працi.
Змiни умов заробiтноi оплати працi здiйснюються в порядку, визначеному чинниМ
законодавством.

5.5.5. Оплата працi5.5.5. Оплата працi за надурочний ча працlвникам 1з погодинною сисТеМОЮ

оплати працi здiйснюеться в подвiйному розмiрi годинноi ставки за фактиЧНО
на,дурочний працiвникам iз системою

вiдпрацьований надурочний час.

5.5.6. Час вимушеного простою не з вини працiвника оплачу€ться з роЗрахункУ не

нижче вiд двох третин встановленого працiвниковi посадового окладу.

Про початок простою, KpiM простою структурного пlдроздlлу чи всього

Пiдприемства, працiвник повинен попере дитиАдмiнiстрацiю.

За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для жиТТя ЧИ

здоров'я працiвника або для людей, якi його оточують, i навколишнього
природного середовища не з його вини, за ним зберiгаеться середнiй заробiток.

Час простою з вини працiвника не оплачу€ться.

5.5.7. Ддмiнiстрацiя здiйснюе компенсацiю втрати частини доходу у випадку

порушення встановлених TepMiHiB виплати заробiтноi плати працiвникам у
порядкУ та розмiрах, затВердженИх постаНовоЮ Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
2I.02.2оО1 Ns 159 <Про компенсацiю громадянам утрати частини доходiв у зв'язку
з порушенням TepMiHiB ikньоI виплати)).

5.5.8. Ддмiнiстрацiя зобов'язуеться здiйснювати iндексацiю заробiтноi плати

працiвникiв за умови, що величина iндексу споживчих цiн перевищуе

встановЛениЙ порiГ iндексацii, затвердЖеномУ постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 17.о7.2ооЗ J\b 1078 uПро затвердження Порядку проведення iндексацij
грошових доходiв населення)).

5.5.9. Заробiтна плата виплачуеться В першочерговому перед lншими платежами

порядку. Ддмiнiстрацiя несе вiдповiдальнiсть за сво€часне та правильне

визначення розмiру заробiтнот плати працiвникiв згiдно з чинним законодавством.

при встановленнi факту неправилъноi оплати працi Адмiнiстрацiя зобов'язана

вжити заходiв щодо негайного виправлення помилок та виплати працiвниковi
н€шежнОi йомУ сумИ за весЪ час непРавильноi оплати, а також визначити ступiнь

дисциплiнарноi та матерiальноi вiдповiдальностi осiб, безпосередньо винних у
цьому.
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5.5.10. У разi затримки виплати заробiтноi плати, Адмiнiстрацiя надаватиме
Профспiлковому KoMiTeTy iнформацiю про наявнiсть коштiв на рахунках
Пiдприемства.

5.5.1l. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться не приймати в односторонньому порядку
рiшень, якi змiнюють установленi в колективному договорi умови оплати працi.

5.5.12. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться повiдомляти працiвникiв про запровадженнrI
нових i змiну чинних норм працi не пiзнiше, нiж за два мiсяцi до такого
запровадження чи змiни.

6.1.1. з
механiзм

метою створення
безперервного

5.5.13. Пiд працiвником основноi професii на Пiдприемствi необхiдно розумiти
лiкаря загЕLпьноi практики - сiмейного лiкаря.

Роздiл 6. Охорона працi

б.1. Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться:

здорових i безпечних умов працi удоскон€tлювати
функцiонуваннrl ефективноТ системи управлiння

охороною працi на Пiдприемствi вiдповiдно до вимог ст. 13 Закону Украiни <Про
охорону працi>.

6.|.2. . Пiд час укладання трудового договору проiнформувати працiвника пiд
розпис про умови рацi та про наявнiсть на його робочому мiсцi небезпечних i
шкiдливих виробничих факторiв за результатами атестацii робочих мiсць, якi ще
не усунуто, можливi наслiдки ik впливу на здоров'я та про права працiвника на
пiльги й компенсацiТ за роботу в таких умовах вiдповiдно до законодавства й
цього.Щоговору.

6.1.3. Проводити навчання та перевiрку ]нань з питань охорони працi в порядку,
передбаченому законодавством про охорону працi.

6.I.4. Не допускати до роботи працiвникiв, у т.ч. посадових осiб, якi не пройшли
навчання, iнструктаж i перевiрку знань з охорони працi.

6.1.5. Проводити, в установленому законодавством порядку iнструктажi з питань
охорони працi та пожежноi безпеки та здiйснювати контроль за ix дотриманням.
Утримувати в справному cTaHi первиннi засоби пожежогасiння та не допускати ik
використання не за призначенням. Проводити практичнi заняття з працiвниками
Пiдприсмства щодо вмiння користуватися первинними засобами пожежогасiння.

6.1.6. Здiйснювати оперативний контроль вiдповiдностi стану охорони працi
структурних пiдроздiлiв вимогам нормативно-правових aKTiB з oxopoнi працi та
виробничоТ caHiTapii.

6.t.7. Забезпечити виконання комплексних заходiв щодо встановлення
нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища, пiдвищення



iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму,
професiйним зaхворюванням, аварiям i пожежам вiдповiдно до .Щодатку N9 l0.

6.1.8. Видiляти кошти в розмiрi не менше 0,5О^ вiд фонду оплати працi за
попереднiй piK на фiнансування охорони працi, у тому числi на: профiлактичнi
заходи з охорони працi, виконання заг€Lпьнодержавноi, галузевих та регiональних
програм полiпшення стану безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища,
iнших державних про|рам, спрямованих на запобiгання нещасним випадкам та
професiйним зzlхворюванням.

6.1.9. У визначених законодавством випадках Проводити атестацiю робочих
мiсць за умовами працi, згiдно з розробленим за участю Профспiлкового KoMiTeTy
графiком та за iT результатами вживати заходiв щодо покращення умов працi,
медичного обслуговування, оздоровлення працiвникiв та наданЕя iM вiдповiдних
пiльг i компенсацiй за роботу в цих умовах.

6.1.10. Встановити оплачуванi перерви санiтарно-оздор вчого призначення
працiвникам у зв'язку з шкiдливими умовами працi згiдно проведеноi атестацii

робочих мiсць (,Щодаток Jф 11).

6.1.1 1. ПрацiвникаNl, зайнятим на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами
працi, а також роботах, пов'язаних iз забрудненням або несприятливими
метеорологiчними умовами, видавати безоплатно за встановленими нормами
спецiальний одяг, спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту
(додаток Jrlb 12), а також мийнi та знешкоджув€tльнi засоби (додаток J\Гч 13). Тим
працiвникам, якi загr{аються до разових робiт, пов'язаних з лiквiдацiею наслiдкiв
аварiй, стихiйного лиха тощо, що не передбаченi трудовим договором, повиннi
бути забезпеченi зазначеними засобами.

6.1.12. Забезпечити охорону працi жiнок вiдповiдно до чинного законодавства
УкраiЪи.

6.1.13. Створювати для осiб з iнвалiднiстю умови працi вiдповiдно до

рекомендацiй медико-соцiальноi експертноi KoMicii та iндивiдуагrьних програМ

реабiлiтацii. При необхiдностi, органiзовувати ix перенавчання або

перекв€rлiфiкацiю. Не допускати з€rлучення осiб з iнвалliднiстю до надУрочНИХ

робiт i робiт у нiчний час.

6.I.|4. У випадкzlх встановлених чинним законодавством Украiни, органiзовуваТи
проведення попереднього (пiд час прийняття на роботу) й обов'яЗКОВИХ

перiодичних (за р€жунок коштiв пiдприемства) медичних оглядiв працiвниКiВ,

щорiчно, протягом труловоi дiяльностi. На прохання працiвника органiзовувати
позачерговий медичний огляд, якщо працiвник пов'язуе погiршення СТаНУ

здоров'я з умовами працi.

6.1.15. Використовувати можливiсть притягнення до дисциплiнаРНОi
вiдповiдальностi працiвникiв, якi ухиляються вiд проходження обов'язкоВОГО
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медичного огляду, а також здiйснювати вiдстороненЕя iх вiд роботи без
збереження заробiтноi плати до проходже ня медичного огляду.

6.1.1б. Забезпечити виконання рекомендацiй i висцовкiв медичноТ KoMiciT за

результатами медичного огляду працiвникiв.

6.1.17. Не допускати до роботи працiвникiв, якi без поважних причин ухиляються
вiд обов'язкового медичного огJIяду.

6.1.18. На час проходження працiвниками перiодичного медичного огJIяду (згiдно
графiку) зберiгати за ними середнiй заробiток на встановлений час проходження
медогляду.

б.1.19. Проводити переведеннrI працiвникiв'за станом здоров'я, згiдно з медичним
висновком, за ix згодою, на легшу роботу тимчасово, або без обмеження строку
на iншу роботу. Оплату працi в таки) випадках проводиться згiдно чинного
законодавства.

6.|.20. Забезпечити 1, р€в на piK проведеншI профiлактичного флюорографiчного
обстеження Bcix працiвникiв на виявлення туберкульозу.

6.|.2l. Забезпечити умови працi, обладнання робочих мiсць, режим працi та
вiдпочинку при роботi з комп'ютерною технiкою вiдповiдно до державних
санiтарних правил.

6.|.22. Зберiгати середнiй заробiток за працiвником за перiод простою, якщо
створилась виробнича ситуацiя небезпечна для його життя чи здоров'я, яка
виникла не з вини працiвника. Факт TaKoi ситуацiТ пiдтверджуеться спецiалiстом з

охорони працi за )ЕIастю Профспiлкового KoMiTeTy.

6.I.2З. Забезпечити виконанЕя заходiв щодо пiдготовки виробничих та caHiTapHo-
побутових примiщень до роботи в осiнньо-зимовий перiод у TepMiH до 01 жовтня
поточного року. Забезпечити температурний режим у примiщеннях пiдприемства
вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних вимог.

6.|.24. Здiйснювати загальнообов'язкове державне соцiальне страхування
працiвникiв. Здiйснювати обов'язкове стр€tхування за рахунок Пiдприемства у
разi заподiяння шкоди iх життю i здоров'ю у зв'язку з виконанням професiйних
обов'язкiв у випадкzlх, передбачених законодавством.

6.t.25. За працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з нещасним
випадком на виробництвi або професiйним захворюванням, зберiгаються мiсце

роботи (посада) та середня заробiтна плата на весь перiод до вiдновлення
працездатностi або до встановленЕя стiйкоi втрати професiйноi працездатностi. У
разi неможливостi виконання потерпiлим попередньоi роботи проводяться його
навчаннrI i переквалiфiкацiя, а також працевлаштування вiдповiдно до медичних

рекомендацiй.

6.1.26. Проводити восчасне розслiдуванЕя та вести облiк нещасних випадкiв,



професiйних захворювань i аварiй вiдповiдно до положення, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l'1.04.20t9 J\Ъ 337 <Про затвердження
Порядку розслiдування та облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань
та аварiй на виробництвi>.

6.1.27. Проводити щокварт€LIIьно за }п{астю Профспiлкового KoMiTeTy аналiз
причин нещасних випадкiв, профз€жворювань, аварiй на виробництвi.

6.1.28. Розробляти заходи щодо зниження та профiлактики травматизму i
професiйних захворювань та забезпечувати ik обов'язкове виконання.

6.|.29. Проводити щоквартчtльно аналiз причин захворюваностi з тимчасовою
втратою працездатностi (ТВП), розроблятй та вживати слryжбою охорони працi
спiльно з Профспiлковим KoMiTeToM та комiсiею iз соцiального cTpaxyBaHIuI

заходи зi зниження та профiлактики захворюваностi i травматизму.

6.1.30. Створити та забезпечити функцiонування служби охорони працi на
Пiдприемствi вiдповiдно до затвердженого Типового положенЕя, затвердженого
наказом ,Щержавного KoMiTeTy Украiни по нагляду за охороною працi вiД

15.11.2004 Jф255 кПро затвердження Типового положення про службу охорони
працЬ.

6.1.31. Забезпечити розроблення i впровадження iнструкцiй та iнших лок€lльних

aKTiB з охорони працi.

6.I.З2. За поданням Профспiлкового KoMiTeTy, KoMicii з охорони працi або

керiвника структурного пiдроздiлу заохочувати iнiцiативних працiвникiв,

уповновiDкених трудового колективу з питань охорони працi За аКТИВНУ ylacTb У
здiйсненнi заходiв iз пiдвищення безпеки та полiпшення умов працi.

б.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:

6.2.|. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням АдмiнiстРаЦiеЮ
законодавства про охорону працi, створення безпечних i нешкiдливих умоВ праЦi,

наJIежних виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченням працiвНикiв
спецодягом, спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуального та колективного
захисту, виконанНям захоДiв, переДбачениХ у цьому колективному договорi та
нормативних документах. У разi виявлення порушень вимагати ik УСУНеННЯ.

6.2.2. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охоронИ ПРаЦi, У
випадкаХ, визнаЧениХ чинниМ законодавством, вноситИ дО АдмiнiстрацiТ
вiдповiднi подання.

6.2.з. У разi виникнеНня загрОзи життЮ або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд
ддмiнiстрацii негайного припинення робiт на робочих мiсцях у структурних
пiдроздiлах (амбулаторiях) на час, необхiдний для усунення цiеi загрОЗИ.

6.2.4. Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiЙ За РОбОТУ В

шкiдливИх i небезпечних умовах, вiдшкодуванням шкоди, заподiяноi здоров'ю



працiвника.

6.2.5. Брати rrасть:

у розробцi програм, положень, нормативно-правових та iнших aKTiB iз
питань охорони працi на Пiдприемствi;

в органiзацii навчання працiвникiв з питань охорони працi;

у проведеннi атестацii робочих мiсць, вносити пропозицiТ щодо
покращення умов працi, медичного обслуговування, оздоровленнrI
працiвникiв, надання iM вiдповiдних пiльг i компенсацiй;

у розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань, аварiй,
складаннi aKTiB пр нещасний випадок на виробництвi, готувати своi висновки
й надавати пропозицiТ, представляти iнтереси потерпiлих.

6.2.6. Заслуховувати на засiданнях Профспiлкового KoMiTeTy звiт Адмiнiстрацii,
про виконання законiв, iнших нормативно-правових aKTiB з охорони працi. За
необхiдностi направляти подання Адмiнiстрацii чи органу управлiння вищого

рiвня та до органiв державного нагляду з питань додержання законодавства про
працю.

6.2.7. Представляти iнтереси застрахованих осiб iз питань соцiального
страхування, захисту iндивiдуальних та колективних прав i iHTepeciB членiв
профспiлки.

6.2.8. Органiзовувати вибори KoMicii з питань охорони працi, направляти до неi
cBoix представникiв, надавати органiзацiйну та методичну допомоry KoMicii.
проводити навчання трудового колективу.

6.2.9. Систематично перевiряти виконаннrI Адмiнiстрацiею пропозицiй KoMicii з
питань охорони працi, комiсiй, представникiв Профспiлкового KoMiTeTy з питань
охорони працi, домагатись ix максим€Lпьноi реалiзацii.

6.2.|0. Реryлярно розглядати на засiданнях Профспiлкового KoMiTeTy питання
стану охорони працi на Пiдприемствi.

6.2.|1. За порушення законодавства про oxopoHi працi iнiцiювати питання про
притягненнrI винних до вiдповiдальностi.

б.3. Працiвrrики Пiдприсмства зобов'язуються:

6.3.1. Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB з охорони
працi, правила експлуатацii машин, механiзмiв, устаткуванЕя та iнших засобiв
виробництва, правил поводження iз шкiдливими та небезпечними речовинами,
правил експлуатацii медичних приладiв та механiзмiв.

6.З.2. Застосовувати засоби iндивiдушrьного та колективного захисту у випадках,
передбачених нормативними актами з охорони працi.



6.З.З. У випадках встановлених чинним законодавством УкраiЪи, проходити у
встановленому порядку та у визначеннi строки попереднi та перiодичнi медичнi
огляди.

6.З.4. Своечасно iнформувати безпосереднього керiвника або Адмiнiстрацiю про
виникнення небезпечних та аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, у
структурному пiдроздiлi. Особисто вживати посильних заходiв щодо запобiгання
та усунення небезпечних та аварiйних ситуацiй.

6.З.5. ,.Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я
оточення людей у процесi виконання cBoix службових обов'язкiв або пiд час
перебування на територiI Пiдприемства.

6.З.6. Проходити навчання i перевiрку знань з питань охорони працi в порядку та

у строки, встановленi ПоложенIIям про навчання i перевiрку знанъ з питань
охорони працi, затвердженому на Пiдприемствi

6.З.'l. ,Щбайливо та рацiонально використовувати майно закладу, не допускати
його пошкодження

6.3.8. За невиконання вимог пунктiв 6.3.1 6.З.7 Роботодавець ма€ право
притягати порушникiв до дисциплiнарноi вiдповiдальностi.

Роздiл 7. Забезпечення соцiально-побутових потреб працiвникiв

7.1. Сторони зобов'язуються:

7.I.1. Здiйснювати контроль за роботою KoMicii iз соцiального стр€lхування
вiдповiдно до Положення про комiсiю iз соцiального страхування на пiдприемствi
та за цiльовим використанням коштiв Фонду соцiального страхування.

7.|.2. Здiйснювати контроль за нарахуванням i виплатою працiвникам допомоги у
зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю, вагiтнiстю, пологами та похованнJIм.

7.I.З. Забезпечити гендерну piBHicTb працiвникiв вiдповiдно до Закону УкраiЪи
вiд 08.09.2005 Ns 2866 <Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв>>.

7.|.4. Забезпечити дотримання вимог Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцii>.

7 .1.5. Контролювати додержання законодавства про вiдпустки.

7.|.6. Здiйснювати перевiрки вiдпрацювання робочого часу для забезпеченНя
наJIежноi роботи Пiдприемства та змiцнення трудовоi дисциплiни.

7.2. Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться :

7.2.|. Забезпечувати збереження середнього заробiтку, забезпечувати гарантiйнi
та компенсацiйнi виплати, виплату допомоги у зв'язку з тимЧасоВОЮ
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НеПрацездатнiстю, вагiтнiстю, пологами та похованням вiдповiдно до чинного
законодавства.

7.2.2. В разi сrryжбових вiдряджень зберiгаються упродовж усього часу
вiдрядження мiсце роботи ( посада ) i середнiй заробiток.

У разi направленнrI працiвника на курси пiдвищення квалiфiкацiТ за ним
зберiгаеться мiсце роботи i проводяться TaKi виплати :

- середшI заробiтна плата за основним мiсцем роботи за час навчання ;

- оплата BapTocTi проiЪду до мiсця навчання i назад;

- виплата добових в розмiрi , встановленому законодавством для службових

вiдряджень.

7.2.З. За працiвниками донорами зберiгаеться середнiй заробiток за днi
обстеження i здавання KpoBi. Цим працiвникам безпосередньо пiсля кожного
здавання KpoBi надаеться день вiдпочин у iз збереженням заробiтку . За бажанням
працiвника цей день приедну€ться до щорiчноi вiдпустки.

7.2.4. Створювати ншlежнi умови для дiяльностi KoMicii iз соцiального
страхування.

7.2.5. ,Щотримуватися законодавства УкраiЪи про працю.

7.2.6. Забезпечити збереженIuI архiвних документiв, згiдно яких здiйснюеться
оформлення пенсiй, iнвалliдностi, отримання пiльг i компенсацiй, у термiни
визначенi законодавством.

7.2.7. Призначати i виплачувати допомоry по тимчасовiй непрацездатностi,
допомоry по тимчасовiй непрацездатностi по догJIяду за хворою дитиною або
хворим членом ciM'i, вагiтностi, пологах тощо вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

7.2.8. Надавати безкоштовно медич допомоry працiвникам Пiдприемства
вiдповiдно до профiлю медичноi допомоги, що надаеться Пiдприемством.

7.2.9. З урахуванням специфiки роботи окремих працiвникiв або служб,
впроваджувати, за з вами працiвникiв, гнlпrкий графiк роботи за згоди керiвника
структурного пiдроздiлу та за погодженням iз Профспiлковим KoMiTeToM.

7.3. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:

7.З.I. Надавати матерiапьну допомоry членам первинноi профспiлковоi органiзацii
Пiдприемства (особам, що сплачують профспiлковi внески) у випадку настання
складноi життевоi ситуацii за рiшенням Профспiлкового KoMiTeTy:

- стацiонарне лiкування працiвникiв та членiв ix сiмей (чоловiк, дружина,
дiти) - 500,00грн.; операцiйне втруIанЕя, реанiмацiя - 1000,00грн.;



- допомога у зв'язку зi смертю працiвника та близьких родичiв (дружина,
чоловiк, дiти, батьки) - 500,00грн..

7.З.2. Сприяти в органiзацii оздоровлення дiтей працiвникiв у дитячих таборах,
iнших оздоровчих заклад€ж.

7.З.З. Здiйснювати заохочувальнi виплати працiвникам, що спJIач)rють
профспiлковi внески, у зв'язку з наступними подiями у життi:

- з нагоди одруження: зi стажем роботи вiд 1 до З poKiB - 200,00.р".; понад 3

poKiB - 500,00грн.;

- виходом працiвника на пенсiю зi стажем роботи на даному Пiдприемствi
понад 5 poKiB - 500,00грн.

7.З.4. Органiзовувати проведення культ)rрно-масових, фiзкультурних i оздоровчих
заходiв для працiвникiв Пiдприемства та членiв ik сiмей.

7.З.5. Ознайомлювати членiв трудового колективу з новими нормативними
актами з питань житлового законодавства, соцiапьного страхування та пенсiйного
забезпечення, надавати консультативну й методичну допомоry з питань
соцiального захисту. Надавати консультацii та роз'ясненЕя працюючим щодо ik
трудових та соцiально-економiчних прав, передбачених чинним законодавством
та Колективним договором.

7.З.6. Захищати права працiвникiв пiд час розгляду трудових спорiв.

7 .З.7 . Забезпечити дiтей працiвникiв Пiдприемства подарунками до новорiчних
свят, членiв профспiлкового KoMiTe заохочувullrьними виплат€Iми, членам
первинноi профспiлковоi органiзацii виплати присвяченi до Щня медичного
працiвника та Нового року.

Роздiл 8. Гарантii дiяльностi Профспiлкового KoMiTery

8.1. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться:

8.1.1. Забезпечувати реалiзацiю прав та гарантiй дiяльностi Профспiлкового
KoMiTeTy, встановлених чинним законодавством. Не допускати втрrIання В

дiяльнiсть Профспiлкового KoMiTery.

8.1.2. Забезпечувати Профспiлковому KoMiTeTy можливiстъ розмiщувати власнУ

r iнформацiю в примiщеннях i на територii пiдприем тва в доступних Для
працiвникiв мiсцях.

8.1.3. Надавати Профспiлковому KoMiTeTy всю необхiдну iнформацiю з питань, що
е предметом цього,Щоговору.

8.1.4. За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi е членами ПрофспiлкоВого
KoMiTeTy, щомiсячно й безоплатно перераховувати на рахунок ПрофспiлКОВоГО
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KoMiTeTy членськi профспiлковi внески iз заробiтноi плати працiвникiв вiдповiдно
до укладеного договору пiд час виплати заробiтноi плати. Адмiнiстрацiя не вправi
затримувати перерахування зазначених коштiв, чи використовувати ix не за
призначенням.

8.1.5. Головi Профспiлкового KoMiTery, головам комiсiй Профспiлкового KoMiTeTy,
якi не звiльненi вiд своеi виробничоi роботи, нацавати по двi години на тиждень
вiльного вiд роботи часу зi збереженням середнього заробiтку для виконаннrI
громадських обов'язкiв в iHTepecax колективу, а також на час ix професiйного
навчанЕя.

8.1.6. При пiдготовцi внутрiшнiх документiв пiдприемства (програм розвитку
персон€rлу тощо) забезпечити ylacTb представникiв Профспiлкового KoMiTeTy.

8.1.7. Якщо виконання цромадських обов'язкiв пов'язане з виiЪдом у вiдрядження,
то витрати, пов'язанi з цим, здiйснювати за рахунок коштiв Пiдприемства.

8.1.8. Членiв виборних Профспiлкових органiв звiльняти вiд роботи зi
збереженням середнього заробiтку на час yracTi fiк делегатiв на конференцiях, що
скликаються профспiлками, а також у роботi пленумiв та президiй.

8.1.9. Забезпечити збереженrrя середньоi заробiтноi плати за учасниками
культурно-масових та спортивних змагань пiд час ix проведення.

8.1.10. Забезпечувати членам Профспiлкового KoMiTeTy та представникам
профспiлкових органiв вищого рiвня можливiсть безперешкодно вiдвiдувати та
оглядати мiсця роботи, ознайомлювати з документами, що стосуються трудових
прав та iHTepeciB працiвникiв i виконанням колективних угод та цього ,Щоговору.

8.1.11. Не застосо вати до працiвникiв, обраних до скJIаду Профспiлкового
KoMiTeTy, дисциплiнарних стягнень без погодження з Профспiлковим KoMiTeToM.

8.1.12. Не допускати звiльнення з iнiцiативи Адмiнiстрацii працiвникiв, якi
обиралися до складу Профспiлкового KoMiTeTy, протягом одного року пiсля
закiнченнrl строку, на який обирався цей склад (KpiM випадкiв повноi лiквiдацii
пiдприемства, вленоi невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або

у зв'язку iз станом здоров'я, що перешкоджае продовженню
вчинення працiвником дiй, за якi законом передбаченаданоi роботи,

виконуванiй ро

вия
ботi
або

можливiсть звiльненrrя з роботи чи служби). Така гарантiя не надаеться
працiвникам у разi дострокового припинення повноважень у Профспiлковому
KoMiTeTi у зв'язку з нен€шежним виконанням cBoix обов'язкiв або за власниМ
бажанням, за винятком випадкiв, якщо це пов'язано iз станом здоров'я.

8.1.13. Розглядати вимоги й подання Профспiлкового KoMiTeTy щодо усУнення
порушень законодавства про працю та колективного договору, невiдклаДно
вживати заходiв до ik усунення.

8.1.14. На вимоry Профспiлкового KoMiTeTy надавати в тижневиЙ TepMiH

вiдповiднi документи, iнформацiю та пояснення, що стосуються додержанНя
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законодавства про працю, умов працi, виконання колективного договору,
соцiально-економiчних прав працiвникiв та розвитку пiдприемства.

8.1.15. Забезпечити участь представникiв Профспiлкового KoMiTeTy в пiдготовцi

рiшень стосовно внесення змiн до статуту Пiдприемства.

8.1.16. Не перешкоджати здiйсненню омадського контролю за дотриманням
законодавства про працю, про охорону працi на Пiдприемствi чJIенаNIи

Профспiлкового KoMiTeTy.

8.1.17. Адмiнiстрацiя Пiдприемства зобов'язуеться вiдраховувати кошти
Профспiлковому KoMiTeTy на кулътурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу
у розмiрi 0,3 вiдсотка фонду оплати працi. ;

8.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:

8.2.1. ,Щотримуватися зобов'язань, покладених на нього чинним законодавством 1

цим Колективним договором.

8.2.2. Здiйснювати захист трудових, еко омiчних, соцiальних i професiйних прав
та iHTepeciB працiвникiв.

8.2.З. Сприяти дотриманню працiвниками трудовоi дисциплiни та сумлiнному
виконанню ними cBoix трудових обов'язкiв.

8.2.4. У випадку прийняття Адмiнiстрацiею рiшення, що порушуе умови
Колективного договору, вносити подання про усунення цих порушень проТяГОМ

10 днiв.

8.2.5. Забезпечити у асть представникiв Профспiлкового KoMiTeTy в роботi KoMiciT

iз розслiдування причин i обставин нещасних випадкiв на виробництвi,
профзахворювань та проведеннi атестацii робочих мiсць.

8.2.6. Органiзувати навчання працiвникiв основам трудового законодавства,
охорони працi.

8.2.7. здiйснювати контроль за наданням працiвникам_)л{асникам бойових дiй та
особам, якi постражд€lли внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, ПiльГ,

передбачених законодавством Украiни.

8.2.8. Вносити пропозицii Адмiнiстрацii щодо полiпшення умов працi Та

виробничого побуту, надання працiвникам додаткових вiдпусток, премiювання
тощо.

8.2.9 Здiйснювати контролъ за виконанням Адмiнiстрацiею чинного ТрУДОВОГО

законодавства та ЗаконУ УкраТнИ <Про охоронУ працi>>, вимагати усуненЕя
виявлених недолiкiв.
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8.2.10. Органiзовувати i проводить культурно-масовi за<оди до визначних дат i
свят.

Роздiл 9. Розв'язаншя спорiв

Сторонами вирiшгуlоться у порядку, встановленому9.1. Спори мiж
законодавством.

9.2. Працiвники звертаються з будь-якими спiрними питаннями безпосередньо до
керiвника, у пiдпорядкуваннi якого BiH перебувае (керiвник структурного
пiдроздiлу).

9.З. Керiвник структурного пiдроздiлу цовинен дати вiдповiдь працiвнику
протягом трьох робочих днiв з моменту звернення працiвника, або з моменту,
коли йому стало вiдомо про проблему.

9.4. Якщо проблеIпry не вирiшено на piBHi структурного пiдроздiлу, працiвник
звертаеться до Адмiнiстрацii у письмовiй формi.

9.5. Адмiнiстрацiя Пiдприсмства протягом п'яти днiв розглядае зверненнrI
працiвника i повiдомля€ працiвнику про свое рiшення у пись Iовiй формi.

9.6. При виникненнi трудового спору, який сторони самостiйно не можуть
вреryлювати, цi спори вирiшгуrоться Комiсiею з трудових спорiв Пiдприемства
(далi - КТС).

9.7. КТС е первинним органом з розгляду iндивiдушlьних трудових спорiв на
Пiдприемствi.

9.8. Рiшення КТС е обов'язковим для виконання сторонами у триденний TepMiH по
закiнченнi 10 днiв, передбачених на його оскарженнJI.

9.9. Працiвник мае право звернутися до КТС у тримiсячний строк з дня, коли BiH

дiзнався або повинен бу" дiзнатися про порушення свого права. Спiр

розглядаеться комiсiсю у присутностi працiвника або iншоi особи за його
дор)л{енням протягом 10 днiв з дня подання заяви. У разi незгоди з рiшенням
KoMicii, працiвник чи Роботодавець можуть оскаржити його в судi протягоМ

десяти днiв, з дня вручення йому виписки з протоколу засiдання KoMicii.

Роздiл 10. Порядок внесення змiн та доповнень, контроль за виконанням
колективцого договору

10.1. Протягом строку дii Колективного договору кожна зi CTopiH може
виступити iнiцiатором внссенЕя змiн та доповнень до нього. Змiни та доповнення
до Колективного договору приймаються за згодою CTopiH.

|0.2. Змiни та доповнення до Колективного договору вносяться в обов'язковОмУ
порядку у зв'язку зi змiнаlrли чинного законодавства: колективних УГОД.

10.3. Пропозицii про внесення змiн до Колективного договору подаються
спiльноi KoMicii, утвореноТ сторонлми Колективного
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договору. Своi висновки та пропозицii комiсiя вносить для обговорення на
спiльне засiдання Адмiнiстрацii i Профспiлкового KoMiTeTy. Щi змiни набувають
чинностi пiсля ik затвердження на загаJIьних зборах трудового колективу i
пiдписання уповноваженими представниками CTopiH.

10.4. Змiни та доповнення до Колективного договору пiдлягаrоть повiдомнiЙ

реестрацii в рееструючому органi.

10.5. Адмiнiстрацiя та Профспiлковий KoMiTeT домовились:

l0.5.1. У разi невиконання чи несвоечасного виконання зобов'язань По

Колективному договору аналiзувати причини та здiйснювати з€lходи ЩоДО

забезпеченЕя реалiзацii положень Колективного договору.

10.5.2. Звiтувати про хiд виконання Колективного договору двiчi на piK, За I
пiврiччя - на спiльному розширеному засiданнi Адмiнiстрацii та Профспiлкового
KoMiTeTy, за piK - на конференцii або зборах трудового колективу.

10.5.3. Осiб, винних у ненаданнi iнформацii, необхiдноi для ведення переговорiв i
здiйснення контролю за виконанням положень Колективного договору, приТягаТИ

до вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства.

10.5.4. Надавати повноважним представникам CTopiH на безоплатнiй ocHoBi

наявну iнформацiю та документи, необхiднi для здiйснення конТРОЛЮ За

виконаннrIм Щоговору. Результати перевiрки виконання зобов'язань ,ЩОгОВОРУ

оформлювати вiдповiдним актом, який доводити до вiдома CTopiH ,ЩОГОВОРУ Та

iнших зацiкавлених осiб.

10.6. Сторони ухвалили вiдповiдальних осiб за виконання норм i положень

,Щоговору (додаток J\b 14) та утворипи спiльну комiсiю, яка здiйснюе контроль за

виконаннrIм положень .Щоговору (додаток N9 15).

10.7. Сторони, якi уклЕшIи цей Колективний договiр, несуть вiдповiдальнiсть за

виконання його положень згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

працiвники Пiдприемства, виннi у порушеннi чи невиконаннi положень

колективного договору, несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно чинного
законодавства.

Пiдписи CTopiH:

Комуналъного
пiдприемства

первинноi
допомоги>)

ради

В. Пiскунова

(( року

Головний KoMiTeTy

CaMoxiHa

Голова

року



додАток Nъ l

ПРОТОКОЛ NS 1

заг€Lпьних зборiв трудового колективу

КомунаЛьногО некомерЦiйногО пiдприеМства <<Зеленодольський центр первинноi

медико - санiтарноi допомоги>) Зеленодольсъкот Micbkoi ради

м.Зеленодольськ 2З.06.2020 року

Всього працiвникiв 98 чол.

Присутнi : 76 чол.

Голова зборiв: Пiскунова Л.В. головний лiкар

Секретар зборiв: Лавренчук А.Г. статистик медичний

Порядок денний:

1. обговОреннЯ i затверДженнЯ колектиВного договору на2020 -2025 роки.

2. обговорення i затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку.

Слуха.ltи:

- ЗастуПника головноГо лiкарЯ з еконоМiчних питань олiйник О.В., яка

доповiла, ЩО У зв'язкУ зi змiноЮ умоВ договорУ з Нацiонzrльною спужбою

здоров'я УкраiЪи на 2О2О piK в порiвнянi з 2019 роком, iз запровадженням нових

фор' надання первинноI медичноi допомоги та органiзацii працi, необхiднiстю

пiдвищення якостi надання медичних послуг та з метою забезпечення н€Lпежного

рiвня надання первинноi медичноi допомоги населенню, пiдвищення мотивацiТ

працi"никiв комун€lльного некомерцiйного пiдприемства <<зеленодолъський центр

первинноi медико - caHiTapHoi допомоги) Зеленодольськоi Micbkoi Ради виникла

необхiдНiсть перегJUIнутИ умовИ працi працiвнИкiв пiдприемства та затвердженi

нового Колективного договору.

ознайомипа працiвникiв з наступними роздiлами колективного договору та

додатками до них:

1. Загальнi положення.



.!

5. Оплата працi, згiдно якого скасовуються наступнi виплати: пiдвищення
посадового окладу за шкiдливi умови працi, надбавки за вислугу poKiB та
безперервний стаж роботи; встановлюються умови нарахування перiодичноi
премii для працiвникiв, якi працюють у командах з наданЕя первинноi медичноТ

допомоги та працiвникiв, що надають спецiалiзовану медичну допомоry.

9. Розв'язання спорiв

10. Порядок внесення змiн та доповнень, контроль за виконанням колективного
договору.

- Iнспектора з кадрiв ,Щаценко Т.Г., яка ознайомила працiвникiв з

наступними роздiлами колективного договору та додатками до них:

2. Виробничi та трудовi вiдносини.

3. Режим роботи, тривапiсть робочого часу та вiдпочинку.

4. Забезпечення продуктивноi зайнятостi.

- Iнженера з охорони працi Самойленко Н.В., яка ознайомила працiвникiв з
наступними роздiл€ll\dи колективного договору та додатками до них:

6. Охорона працi.

- Голову первинноi профспiлковоТ органiзацii CaMoxiHy Н.В. яка ознайомила
працiвникiв з наступними роздiлами колективного договору:

7. Забезпечення соцiалъно - побутових потреб працiвникiв, в якому враховано
пропозицii по збiльшенню сум виплат працiвникам.

8. Гарантii дiяльностi профспiлкового KoMiTeTy.

- Iнспектора з кадрiв ,Щаценко Т.Г. яка доповiла про те, що Правила
внутрiшнього трудового розпорядку не будуть являтись складовою частиною
колективного договору, -гому виникла необхiднiсть розглянути та затвердити
Правила внутрiшнього трудового розпорядку окремо. Iнспектор з кадрiв .Щаценко
Т.Г. ознайомила працiвникiв з Правилами внутрiшнього тру ового розпорядку, де
з метою забезпечення належного рiвня надання первинноi медичноi допомоги
населенню, для працiвникiв безпосередньо зайнятих на прийомi пацiентiв ( лiкарi
загаllьноi практики - сiмейнi лiкарi, сестри медичнi загапьноi практики - сiмейноI
медицини) передбачено перерву для харчування тривалiсть 30 хвилин (з 12-00 до
12-30).

Виступили:

- Прокопенко Г.I. юрисконсульт, яка наголосила що колективний договiр
опрацъовано вiдповiдно до чинного законодавства, Bci питаннrI враховано та

запропонувzrла схв€LIIити та затверд ти колективний договiр та Правила
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внутрiшнього трудового розпорядку у викJIаденiй редакцii з урахуванням
внесених змiн.

- Огiнська Г.А. лiкар заг€ulьноi практики - сiмейний лiкар СJIА ЗПСМ с.

Мар'янське, яка пiдтримала пропозицiю, щодо затвердженЕя колективного

договору та Правил внутрiшнього трудового розпорядку у викладенiй редакцii з

урахуванням внесених змiн.

Вирiшили:

1. Ухвалити колективний договiр на2020 - 2025 роки.
2. Затвердити Правила внутрiшнього трудового розпорядку

Голова зборiв

Секретар зборiв W,4- Лавренчук А.Г.

з4



KoMiTeTy

додАток Nь 2

,,Затвердж5ло"

ькии

кунова Л.В.

2020 року

пЕрЕлIк
посад працiвшикiв Комунального некомерчiйного пiдприсмства

<<Зеленодольський центр первпнно[ медико - caHiTapHoi допомоги>>

Зеленодольськоi MicbKoi ради iз шкiдливими умовами працi, робота на яких
дае право на скорочену тривалiсть робочого тижня

Пiдстава: Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21 лютого 2001 року Nsl6З

Посада Тривалiсть
робочого тижня
(год)

Лiкар-фтизiатр зб

Лiкар - рентгенолог, рентгенолаборант 30

Лiкар-лаборант, лаборант зб

Лiкар-стоматолог JJ

Виконавець: iнспектор з кадрiв Даценко Т.Г.

.i..;,- " ,,. :
|д.t,l:.-','"t 

,l'i", 
, ;

, ,1.':

20 року
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додАток Nь 3

,,Затверд}gдо"

<<Зеленодольський

пЕрЕлIк
посад працiвникiв з ненормованим рQбочим днем, якi мають право на

lдпу

icKylroBa Л.В.

додаткову в
Nь Посада Тривалiсть

додатковоi
вiдпустки

(календарнi днi)

I

1 Головний лiкар 7

2 Заступник головного лiкаря з економiчних питань 7

J Головний бухгалтер 7

4 EKoHoMicT 7

5 Бухгаптер 7

6 Спецiалiст з фiнансового облiку 7

7 Завiдувач амбулаторii'- лiкар ЗП-СЛ
,7

8 Головна медична сестра 7

9 Завiдувач господарства 7

10 Iнженер з охорони працi
,7

11 Iнспектор з кадрiв 1

|2 Юрисконсульт 7

13 Водiй автотранспортного засобу (санiтарного) 7

Виконавець: iнспектор з кадрiв Даценко Т.Г.

зб

\;ll\



додАток Nь 4

,,Затвердж;rю"

<<Зеленодольський

((

icKyHoBa Л.В.

ýL,Zл.о,'L 2020 року

список
робiт, професiй i посад працiвникiв робота якпх пов'язана з пiдвищеним

нервово-емоцiйним та iнтелекгуальним навантаженням або виконуеться в
особливих природних географiчних i геологiчних умовах та умовах

пiдвищеного ризику для здоров'я, що да€ право на щорiчну додаткову
вiдпустку за особливий характер працi

згiдно Постанови КМ Украiнп вiд 17.11.1997 р. NЬ1290

Ns

ттlrr

Назва структурного
пiдроздiлу

Найменування професii,
посади

Тривалiсть
додатковоТ
вiдпустки

за особливий
характер працi,
в к€rлендарних

днях

1 Iнформацiйно - Лiкар - статистик 7 днiв
анir-Jl1,I,ичнии t(aUIHE t

Статистик медичний 7 днiв

2. Господарча сrryжба Електромонтер 4 дня

Слюсар-сантехнiк 4 дня

aJ. Адмiнiстративно-

управлiнський
персонал

Сестра медична 7 днiв

I

4. MicbKa лiкарська
амбулаторiя
загальноТ практики -

сiмейноТ медицини

Лiкар загЕLlrьноi практики-сiмейний
лiкар

7 днiв

Лiкар - терапевт 7 днiв

Лiкар - стоматолог 7 днiв

з1
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м.Зеленодольськ Лiкар - хiрург 7 днiв

Лiкар з ультр€ввуковоi дiагностики 7 днiв

Лiкар - отоларинголог 7 днiв

Лiкар акушер-гiнеколог 7 днiв

Лiкар - рентгенолог 11 днiв

Лiкар -лаборант 7 днiв

Лiкар - стажист 7 днiв

Лiкар - iHTepH 7 днiв

Сестра медична загальноi практики-
сiмейноi медицини

7 днiв

Сестра медична терапевтичного
кабiнету

7 днiв

Сестра медична загальноi практики-
сiмейноi медицини чергового
кабiнету

7 днiв

Сестра медична кабiнеry щеплень 7 днiв

Сестра медична процедурного
кабiнету

7 днiв

Сестра медична стоматологiчного
кабiнету

7 днiв

Сестра медична хiрургiчного
кабiнету

7 днiв

Сестра медична отоларингологiчного
кабiнету

7 днiв

Сестра медична кабiнету УЗД 7 днiв

Акушерка 7 днiв

Лаборант 7 днiв

Рентгенолаборант 11 днiв

Молодша медична сестра 7 днiв

Водiй автотранспортного засобу 4 днi
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5. сiльська лiкарська
амбулаторiя
загапьноi практик -
сiмейноi медицини
с. Мар'янська

Лiкар загальноi практики-сiмейний
лiкар

7 днiв

Лiкар - стоматолог 7 днiв

Старша медична сестра 7 днiв

Сестра медична загальноi практики-
сiмейноi медицини

7 днiв

Сестра медична загirльноi практики-
сiмейноi медицини чергового
кабiнету

7 днiв

Сестра медична процедурного
кабiнету

7 днiв

Лаборант 7 днiв

Молодша медична сестра 7 днiв

Водiй автотранспортного засобу 4 днi

6. сiльська лiкарська
амбулаторiя
загаlrьноi практики

- сiмейноi
медицини с.Велика
Костромська

Лiкар заг€Lпьноi практики-сiмейний
лiкар

7 днiв

Сестра медична загzшьноi практики-
сiмейноi медицини

7 днiв

Сестра медична загальноi практики-
сiмейноi медицини чергового
кабiнету

7 днiв

Молодша медична сестра 7 днiв

Водiй автотранспортного засобу 4 днi

Виконавець: iнспектор з кадрiв ,Щаценко Т.Г.
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додАток лъ 5

,,Затвердlпсlдо"

,енодольськийKoMiTeTy

oxiHa н.В.
pBI,iв}iOi.

аtlaпдр,r0I л.в.

року 2020 рощу

Перелiк медичних працiвникiв, якi мають право на щорiчну доДаТКОВУ

оплачувану вiдпустку за робоry понад три роки на посадах, ВиЗНаЧИНИХ

пунктом ,rН" cTaTTi77 основ законодавства УкраiЪш про охорону здоров'я

Виконавець: iнспектор з кадрiв .Щаценко Т.Г.

змр

J\b

лlп

НайменуванЕя посади Стаж роботи
на цiй посадi

1. Лiкар загальноi практики-сiмейний лiкар амбулаторii
загальноi практики - сiмейноТ медицини

Бiльше 3

poKiB

2. Сестра медична заг€rльноi практики-сiмейноi медицини

амбулаторii загальноi практики - сiмейноi медицини
Бiльше 3

poKiB
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додАток Nь б

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМIЮВАННЯ
працiвникiв Комунального некомерчiйного пiдприемства <<Зеленодольський

центр первинноi медико - caHiTapHoi допомогш> Зеленодольсько[ MicbKoi ради

Ще Положення розроблено вiдповiдно до Кодексу законiв про працю
УкраiЪи, Закону Украiни пПро оплату працi> та Колективного договору.

1. Загальнi положення.

1.1. Ще Положення запроваджуеться з метою матерiЕlльного стимулювання
працiвникiв Пiдпри€мства за сумлiнне i якiсне виконання поставлених перед ними
завдань, забезпечення н€uIежного рiвня виконавчоi та трудовоi дисциплiни.

1.2. Працiвникам Пiдприемства вiдповiдно до цього Положення можуть
призначатися та виплачуватися разовi та перiодичнi премii.

1.3. Разове премiювання працiвникiв Пiдприемства здiйснюеться
вiдповiдно до ix особистого вкладу в заг€ulьнi результати працi Пiдприсмства за

пiдсумками роботи за мiсяць/квартаrr/рiк.

|.4. Перiодичне премiювання працiвникiв Пiдприемства, визначених У
Роздiлi З цього Положення, здiйснюеться за пiдсумками роботи за мiсяць
вiдповiдно до ix особистого вкладу в загальнi результати формування надходженЬ
Пiдприемства, eKoHoMiT коштiв фонду заробiтноi плати.

1.5. Керiвнику Пiдприемства надаеться право позбавляти премii частково

або повнiстю у разi порушення трудовоi, виробничоi дисциплiни i правиЛ

внутрiшнього трудового розпорядку.

1.б. Нарахування i виплата премiТ працiвникам
на пiдставi наказу керiвника Пiдприемства, а

розпорядження мiського голови.

|.7. Кiлькiсть пацiентiв, якi под€rли Пiдприемству декларацii про вибiр

лiкаря, який надае первинну медичну допомоry, iз вра<уванням вiкових грУП Та

4|
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iНШИх критерiТв, що впливають на застосування кориryвальних коефiцiентiв,
ВИЗНаЧаеТься на пiдставi даних електро Hoi системи охорони здоров'я, що дiе у
Пiдприемствi.

2. Разовi премii
2.1 . За рiшенням АдмiнiстрацiТ BciM працiвникам можутъ виплачуватися

виробничi премii за результатами роботи за мiсяць та кварт€rл.

2.2. Щля визначення розмiру (виробничих) премiй враховуеться:

- Виконання Bcix у тановчих пок€}зникiв роботи Пiдприемства (пiдроздiлу) та
особистого вкладу працiвника; j

- виконання моделей кiнцевих результат в роботи пiдроздiлу;

- виконання норм навантажень на працiвника;

- ВиСока Трудова i виконавча дисциплiна, виконання обов'язкiв згiдно
посадових iнструкцiй, правил i норм охорони працi;

- активну }п{асть у продуктивнiй дiяльностi пiдприемства, iнiцiативнiсть в

роботi, покращення пок€lзникiв по наданню медичноТ допомоги населенню;

- вiдсутнiсть порушень фiнансовоi дисциплiни, ефективне використання
матерiалiв, запасiв та коштiв;

- вiдсутнiсть обцрунтованих скарг.

2.З. З нагоди ювiлейних, святкових та професiйних дат або з iнших пiдстав
працiвникам за рiшенням Керiвника можуть виплачуватися премii рzвового
характеру.

2.4. Премii з нагоди ювiлейних i святкових дат можуть виплачуватися за

умови, якщо працiвник працюе у Пiдприемствi не менше року.
2.5. Розмiр премii, передбаченоi цим Роздiлом, встановлюеться у

вiдсотковому вiдношеннi до посадового окJIаду в межах фо"ду заробiтноi плати.
Розмiр премii не обмежуеться посадовим окладом працiвника, якому
виплачуеться вiдповiдна премiя.

2.6. KoHKpeTHi розмiри премiй визначаються керiвником Пiдприемства.

2.7 . Працiвники м€lють право на отримання премiТ за наявностi коштiв для
цього у фондi заробiтноi плати Пiдприемства.

2.8. Премii виплачуються працiвникам згiдно ПротокоJry тарифiкацiйноi
KoMicii, що дiе у вiдповiдностi до Положення про тарифiкацiйну комiсiю (,Щодаток
6).

2.9. Працiвники, на яких були накJIаденi дисциплiнарнi стягнення,
премiюванню не пiдлягають.
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2.I0. Проект наказу про премiювання працiвникiв Пiдприемства готуе
вiддiл кадрiв i подае для розгляду Kepi нику Пiдприемства.

3. Перiодичнi премii

3.1. Нарахування i виплата перiодичних премiй, изначених цим пунктом,
здiЙснюеться за умови укладення та дiТ договору про медIчне обслуговування
населення мiж Пiдпри€мством та Нацiональною службою здоров'я Украiни.

3. 1 .1 . Нарахування i виплата перiодичних премiй, визначених цим

для лiкаря-терапевта - не менше 1000 декJIарацiй про обрання лiкаря

З.I.2. Схема розрахунку перiодичноТ премii лiкаря загzllIьноi практики-
сiмейного лiкаря та лiкаря-терапевта:

Плi*uр":k* (у%+х%)

k - кошти отриманi протягом розрахункового мiсяця Пiдприемством вiд
Нацiональноi служби здоров'я Украiни за договором про медичне обслуговування
населеннrI за отриманi цим лiкарем деклара цii про обрання лiкаря.

у% - фiксований вiдсоток вiд надходжень за пацiентiв, якi подали лiкарю
декларацii про вибiр лiкаря станом на 01 число мiсяця, за який здiйснюеться
премiювання. Вказаний вiдсоток може збiльшуватись наказом керiвника
Пiдприемства в односторонньому порядку.

Перiод, в якому встановлюеться

фiксований вiдсоток
Розмiр фiксованого вiдсотка

4 квартал 2020 року 7%

1 квартал 202| року 6%

2 квартал 2021' року 5%

3 квартал 2021' року 4%

4 квартал 2021' року i надалi з%

виконання iндикаторiв якостi, що
цього Положення. Вказаний вiдсоток

додатковий вiдсоток за

у вiдповiдностi до п. 3.1.3
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нак€}зом керiвника Пiдприемства в односторонньому

k:t * (rо_, * а* пo_tu * Ь *пrв_зs * с *п+о_оц * d+ п6) l 72

t - тариф за медичне обслуговування одного пацiснта на piK (капiтацiйна
ставка). Розмiр тарифу визначаеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

по_s - кiлькiсть пацiентiв BiKoM
вибiр лiкаря з якими зберiгаеться
нараховуеться премiя.

пo_tz - кiлькiсть пацiентiв BiKoM
вибiр лiкаря з якими зберiгаеться
нараховуеться премiя.

пtв_зs - кiлькiсть пацiентiв BiKoM
вибiр лiкаря з якими зберiгаеться
нараховуеться премiя.

п+о_оц - кiлькiсть пацiентiв BiKoM
вибiр лiкаря з якими зберiгаеться
нараховуеться премiя.

вiд 0 до 5 poKiB, чиннiсть декларацii про
станом на 01 число мiсяця, за який

вiд б до 17 poKiB, чиннiсть декларацii про
станом на 01 число мiсяця, за який

вiд 18 до 39 poKiB, чиннiсть декларацii про
cTaHQM на 01 число мiсяця, за який

вiд 40 до 64 poKiB, чиннiсть декларацii про
станом на 01 число мiсяця, за який

може збiльшуватись
порядку.

п65* - кiлькiсть пацiентiв BiKoM вiд 65 poKiB, чиннiсть декларацii про вибiр
лiкаря з якими зберiгаеться станом на 01 число мiсяця, за який нараховуеться
премiя.

а - встановлений Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи кориryвальний коефiцiент
за пацiентiв BiKoM вiд 0 до 5 poKiB.

Ь - встановлений Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи кориryвальний коефiцiент
за пацiентiв BiKoM вiд б до 17 poKiB.

с - встановлений Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи кориryвальний коефiцiент
за пацiентiв BiKoM вiд 18 до З9 poKiB.

d - встановлений Кабiнетом MiHicTpiB Украiни кориryвальний коефiцiент
за пацiентiв BiKoM вiд 40 до 64 poKiB.

е - встановлений Кабiнетом MiHicTpiB Украiни кориryвальний коефiцiснт
за пацiентiв BiKoM вiд б5 poKiB.

Схема розрахунку премiюванIш лiкаря, яка з€}значена у цьому пунктi,
застосовуеться до декларацiй, поданих лiкарю, в межах 100% оптим€tльного
обсяry практики первинноТ медичноi допомоги, встановленого для нъого Наказом
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 19.03.2018 J\b 504 пПро затвердження
Порядку наданЕя первинноi медичноi допомоги>) (далli - оптимальний обсяг
практики).
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3.1.3. Схема розрахунку додаткового вiдсотку за виконання iндикаторiв
якостi.

3. 1.3. 1.Щодатковий вiдсоток за виконання iндикаторiв якостi визначаеться
Зzlлежно вiд кiлькостi балiв, отриманих командою з надання ПМЩ за результатами
попереднього кварт€tлу, iз розрахунку наведеного в пп. 3.1.З.2 цього Положення.

З.|.З.2.Додатковий вiдсоток за

розраховуеться за наступною формулою:

хYо: Sn * zYо

Перiод, за який встановлюеться
додатковий вiдсоток

' Розмiр додаткового вiдсотка

4 квартап 2020 року зуо

1 квартал 202| року 4%

2 квартал 2021 року 5оА

З квартал 2021' року 6%

4 квартал 2021 року i надалi 7%

S,, - сума балiв, отриманих командою з надання IIМД за результатами
попереднього квартЕrлу, за виконання iндикаторiв якостi (далi - сума балiв).
Максимагrьна сума балiв скJIадае 100 балliв. Конкретний перелiк iндикаторiв
якостi. показники ix виконання. а також бали за виконання таких показникiв

Kepi вника Пiдприемства.

З.1.4. Пiдрахунок суми балiв за виконанi iндикатори якостi здiйснюе
комiсiя з верифiкацii, що дiе у вiдповiдностi до Положення про комiсiю з

верифiкацii, що е додатком до колективного договору Пiдприемства.

Сума балiв за попереднiй кварт€шI для кожноi команди з надання первинноI
медичноТ допомоги затверджуеться нак€вом Керiвника Пiдприемства не пiзнiше
12 числа першого мiсяця наступного квартzrлу.

Сума балiв, визначена наказом Керiвника за результатами виконання
iндикаторiв якостi квартчlлу, враховуеться у визначення розмiру мiсячноТ
перiодичноi премii кожного мiсяця наступного кварталу.

3.1.5..ЩекларацiТ, поданi лiкарю понад l50% оптим€lльного обсяry
практики, не врЕlховуються пiд час розрахунку перiодичного премiювання
зuвначеного лiкаря.

3.1 .б. Схема розрахунку премiювання середнього медичного персонut]-Iу, якi
входять до команди з надання первинноi медичноi допомоги у Пiдприемствi:

виконання iндикаторiв якостi
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Пr.r,r: Ппiкдрq * YУо

r\.r,-,-розмiр премii працiвника iз числа середнього медичного персонЕrлу,
якi входять до команди з надання первинноI медичноi допомоги у Пiдприемствi.

YoA - вiдсоток вiд премii лiкаря, з яким спiльно або пiд чиiм керiвництвом
працюе працiвник iз числа середнього медичного персонztлу.

Розмiр премii середнього медичного персон€rлу не може перевищувати 50
вiдсоткiв розмiру премii лiкаря.

Вiдсоток залежить вiд кiлькостi працiвникiв середнього медичного
персонzrлу, якi входять в ком€lнду з надання;первинноi медичноi допомоги:

- 50% - якщо до складу команди входить один працiвник з числа
середнього медичного персоналу;

- 25ОА - якщо до складу команди входять два працiвники з числа
середнього медичного персон€lлу;

- |5% - якщо до скJIаду команди входять три i бiльше працiвники з числа
середнього медичного персон€rлу.

В командi розподiл вiдсоткiв премii середньому медичному персончtлу
може змiнюватися в залежностi вiд lсобистого внеску в результати роботи
команди за поданням лiкаря загЕrльноi практики.

3.2. Перiодичне премiювання працiвникiв, що надають спецiалiзовану
медичну допомоry

З.2.|. Схема розрахунку перiодичноi премii лiкарiв, що надають
спецiалiзовану медичну допомоry:

Плiкар": k * ХО/о

k - розмiр посадового окладу вiдповiдного лiкаря;

хYо - вiдсоток за виконання iндикаторiв якостi, що вираховуеться у
вiдповiдностi до п. З.7.2 цього Положення. Вказаний вiдсоток може
збiльшуватись нак€вом керiвника Пiдприемства в односторонньому порядку.

З.2.2. Схема розрахунку вiдсотку за виконання iндикаторiв якостi.

З.2.2.1. Вiдсоток за виконання iндикаторiв якостi визначаеться залежно вiд
кiлъкостi балiв, отриманих за результатами попереднього кварталу, iз розрахунку
наведеного в пп. З.2.2.2 цього Положення.

З.2.2.2. Вiдсоток за виконання iндикаторiв якостi розрахову€ться за

наступною формулою:

хо/о: S" * 100%
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виконання
l00 балiв.

- сума балiв, отриманих
, iндикаторiв якостi (далi -

иип

за результатами попереднього кварт€lлу, за
сума бшiв). Максимагrьна сума балiв складае

iB якостi. покЕ}зники

З.2.З. Пiдрахунок суми ба.гriв за виконанi iндикатори якостi здiйснюе
комiсiя з верифiкацii, що дiе у вiдповiдностi до Положення про комiсiю з
верифiкацii (,Щодаток J\Ъ 7).

СУма балiв затверджу€ться нак€вом Керiвника Пiдприемства не пiзнiше 12
числа першого мiсяця кварт€lлу, наступногоj за розрахунковим.

СУма балiв, визначена накЕLзом Керiвника за результатами виконання
iндикаторiв якостi кварт€lлу, враховуеться у визначення розмiру мiсячноТ
перiодичноТ премii кожного мiсяця наступного квартчrлу.

3.З. Щля матерiального стимулювання працiвникiв Пiдприемства, що не
ВХоДять до команд з надання ПМЩ та не е лiкарями, що надають спецiалiзовану
МеДиЧну допомоry, за сумлiнне i якiсне виконання ними cBoix посадових
Обов'язкiв, що сприя€ забезпеченню надання населенню первинноi медичноi
ДОПОМоги нагlежноi якостi, створюеть ;я фо"д премiювання в розмiрi 4% вiд
НаДхоДЖень, отриманих Пiдприемством протягом розрахункового мiсяця.

З.4. ПремiI, визначенi в цьому Роздiлi З цього Положення виплачуються
працiвникам пропорцiйно вiдпрацьованому ними часу протягом мiсяця.

З.5. Керiвник Пiдприемства мае право самостiйно пiдвищувати вiдсотки,
ВиЗнаЧенi у Роздiлi 3 цього Положення на,один конкретний мiсяць чи на постiйнiй
ocHoBi для Bcix працiвникiв, шляхом видання вiдповiдного нак€ву.

3.6. У випадку зменшення розмiру премiТ лiкаря, з яким спiльно або пiд
чиiм керiвництвом працюе працiвник iз числа середнього медичного персо"шу,
вiдповiдно до цього Положення, визначення розмiру премiТ працiвника iз числа
середнього медичного персонutлу здiйснюеться iз розрахунку розмiру премii
вiдповiдного лiкаря до такого зменшення.

3.6. Перiодичнi премii виплачуються працiвникам, якi мають на них право,

щомiсячно iз фо"ду заробiтноi плати згiдно нак€ву керiвником Пiдпри€мства про
ix призначенЕя.

3.7. Премii, передбаченi цим роздiлом, виплачуються не пiзнiше ciM днiв
пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюеться
здiйснюються вiдповiдальною особою вiддiлу
визначеною наказом керiвника Пiдприемства.

виплата. Bci розрахунки
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4. УмовИ, диференцiйованi показн ки та розмiри премiювання керiвника
Пiдприемства:

4.1. Розмiр премii керiвника Пiдприемства визначаеться мiським головою.

4.2. Премii MoxgrTb виплачуватися за результатами роботи:
- КВаРТЕtЛ - У РОЗМiрi до трьох мiсячних посадових окладiв керiвника

пiдприемства;

- PiK - У РОЗмiРi до двадцяти чотирьох мiсячних посадових окладiв керiвника
пiдприемства.

4.3. Показники премiювання керiвника Пiдприемства:

- Сумлiнне виконання посадових обов'язкiв;

вiдсутнiсть порушень фiнансовоi дисциплiни, ефективне використання
коштiв;

- Своечасне i якiсне виконання розпоряджень мiського голови;

- Вiдсутнiсть порушень трудовоi дисциплiни;

- ВiДСУТнОсТЬ заборгованостi iз заробiтноI плати працiвникам пiдприемства, за
СПОЖИТi кОмУнальнi послуги та з платежiв до державного i мiсцевих
бюджетiв.

4.4. Пiдстави для депремiювання чи зменшення рзмiру премiТ:

- НаЯВНОСтi заборгованостi пiдприемства з виплати заробiтноi плати у
вiдповiдному кварт€rльному або рiчному звiтному перiодi розмiр премii за такий
ПеРiОД ПОВинен становити не бiльше 20 вiдсоткiв максимально дозволеного
розмiру премii вiдповiдно до цього Положення;

- ЗбiЛьшення розмiру заборгованостi пiдприемства з виплати заробiтноi плати
У ПОТОЧноМу квартЕtльному або рiчному звiтному перiодi порiвЕяно з попереднiм
аНаЛОгiчним звiтним перiодом премiя за такий поточний звiтний перiод не
нараховуеться;

- ПОГiРШення якостi роботи, невиконання умов контракту, порушення
ТРУДОВОi ДиСциПлiни премiя зменшуеться або не нараховуеться у тому звiтному
перiодi, коли виrIвлено вiдповiдне порушенrrя (за окремим рiшенням);

- НеЗаТВерДження (непогодження) в установленому законодавством порядку
рiчного фiнансового плану винагорода (премiя) не нараховуеться.

5. Пiдстави для депремiювання чи зменшення розмiру премii
працiвникiв Пiдпрп€мства

5.1. Порушення пр€lвил внутрiшнього трудов го розпорядку, а саме:
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пОВажних причин до 3 год. - зменшення розмiру належних працiвнику на25О/о;

- ненЕLIIежне виконання покладених на працiвника трудових обов'язкiв
таlабо невиконання завдань керiвникiв пiдроздiлiв - зменшеннrI розмiру належних
працiвнику премiй на 100%;

- поява на робочому мiсцi в нетверезому cTaHi - зменшення розмiру
н€Lllежних працiвнику премiй до 100%;

- проryл, вiдсутнiсть на робочому мiсцi без поважних причин бiльше 3 год.

- зменшення розмiру належних працiвнику премiй до 100%;

- наявнiсть обЦрунтованоi скарги (письмовоI або усноi) зменшенЕя

розмiру премii, визначеноТ в п 3.3, не бiльше нiж на l00%.

5.2. Невиконання посадових iнструкцiй та галузевих стандартiв у сферi

Виконавець: заступник головного лiкаря з економiчних питань

олiйник о.В.
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ПРО ТаРифiкацiйну комiсiю Комунального некомерцiйного пiдприсмства
<<Зеленодольський центр первинноi медико - caHiTapHoi допомоги>>

Зеленодольськоi MicbKoi ради

Ще ПОлОженIuI розроблено вiдповiдно до yI![oB Колективного договору та
ПОЛОження про премiювання Комунального некомерцiйного пiдприемства
<Зеленодольський центр первинноi медико санiтарноi допомоги))
Зеленодольськоi MicbKoi ради (далi - Положення про премiювання).

1. Загальнi положення.

1.1. Постiйно дiюча тарифiкацiйна комiсiя (далi по тексту - комiсiя)
СТВорЮеться для проведення роботи по визначенню розмiрiв мiсячних окладiв
МеДиЧних i фармацевтичних працiвникiв, фахiвцiв, службовцiв i робiтникiв
Пiдприемства, а також розмiрiв надбавок, доплат та iнших стимулюючих виплат.

|.2. У своiй роботi комiсiя керуеться нормами Колективного договору,
ДiЮчими умовами оплати працi, Положенням про премiювання та Положенням
Про iндикатори якостi, затвердженим Наказом Керiвника Комунального
некомерцiЙного пiдприемства <<ЗеленодольськиЙ центр первинноi медико
caHiTapHoT допомоги)) ЗеленодольськоI MicbKoi ради.

1.3. Комiсiя створю€ться, реорганiзуеться i лiквiдуеться наказом керiвника
Пiдприемства. Комiсiя складаеться iз MiHiMyM 5 членiв.

t.4. Комiсiя:

\.4.1. розглядае питання встановлення посадових окладiв, доплат, надбавок
та премiювання працiвникiв Пiдприемства;

I.4.2. заслу(овуе на cBoik засiданrrях представникiв трудового колективу з
питань, що належать до компетенцii KoMicii;

1.4.З.готуе та подае керiвнику Пiдприемства пропозицii з питань,
вiднесених до компетенцii KoMiciT;
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L.4.4. розгJIядае звернення працiвникiв у
рiшенням.

незгоди з прийнятим комiсiеюразi

2. Порядок органiзацii роботи KoMicii:

2.1. Органiзацiю роботи KoMicii здiй нюе голова KoMicii (заступник голови
KoMicii). Головою KoMiciT с керiвник Пiдприемства.

2.2. Основною формою роботи KoMicii е засiдання.

2.З. Засiдання KoMicii е правомочним, якщо на ньому присутнi бiльШе

половини членiв. Головуе на засiданнi Fолова, а в разi його вiдсутностi
заступник голови.

засiдання е правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини членiв
KoMicii.

2.4. Результати роботи KoMiciT оформляються протоколом.

2.5. Зарезультатами засiдання комiсiя, в залежностi вiд розгляНУТих ПиТаНЬ,

складае тарифiкацiйний список працiвникiв Пiдприемства або готУе ПРОеКТ

наказу про встановленIIя доплат, надбавок, премii працiвникам Пiдприсмства.

2.5.|. Тарифiкацiйний список е единим документом, яким визначаються

розмiри мiсячних окладiв працiвникiв;

2.5.2. Тарифiкацiйний писок складаетъся щорiчно за станом на 1 СiЧНЯ;

2.5.З. Тарифiкацiйний списоК склада€Ться такОж на момент змlни умов
оплати працi, що вносятъся У встановленому законодавством порядку;

2.5.4. Тарифiкацiя осiб, якi пр юють за сумiсництвом (внутрiшнiм i

зовнiшнiм) на ПiдприеМствi, прОводитЬ я окремИми рядками по кожнiй посадi

лiкарiв, якi виконують робоry за своею лiкарською спецl€rл нlстю вlдповlдно до

функцiй.

2.5.5. BaKaHTHi посади (професiТ робiтникiв) вiдображаються в тих
структурних пiдроздiлах' де вони е. У тарифiкацiйних списках мiсячний фо"д
заробiтнОТ платИ по вакантниХ посаД розра>(овуеться виходячи з середнiх

посадовИх окrrадiВ (ставок) за вiдповiдними посадами (професiями робiтникiв).

список пiдписуеться BciMa членами2.5.6.Кожний тарифiкацiйний
тарифiкацiйноi KoMicii.
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2.6. На пiдставi наданоi комiсiею iнформацii, керiвник Пiдприемства видае
наказ, який е пiдставою для здiйснення бухгалтерiею розрахункiв.

3. обов'язки членiв KoMicii.

З.1. Голова KoMicii:

3.1 .1 . органiзовуе роботу тарифiкацiйноi KoMicii;

З.|.2. головуе на засiданнях KoMiciT.

З.2. Заступник голови KoMicii виконуе обовязки голови у раЗi ЙОГО

вiдсутностi (за згодою).

З.3.Секретар KoMicii:

3.3.1 . веде реестрацiю;

З.З.2. готуе засiдання KoMicii;

З.З.З. оформляс протоколи, робить виписки з протоколiв;

З.З.4. знайомить членiв KoMicii з представленими матерiалами;

3.3.5. здiйснюе контроль проведення тарифiкадii працiвникiв Пiдприемства;

З.З.6. оформля€ документи на apxiBHe зберiгання.

3.3. Iнспектор з кадрiв:

3.3. 1. здiйснюе прийом документiв;

З.З.2. забезпечуе своечасне наданЕя iнформацii про НаЯВНiСТЬ

квалiфiкацiйноi категорiТ у працiвникiв з вказiвкою категорii (друга, ПеРШа,

вища), спецiальностi, по якiй привласнена категорiя, дати нак€ву про

привласНення категорii, TepMiHy дii категорiТ - за станом на 1 сiчня (щорiчно) у
виглядi додатку до тарифiкацii.

3.4. Голова Профспiлкового KoMiTery:

з.4.t контролюе дотриманЕя законностi вiдносин мiж адмiнiстрацiею i
спiвробiтниками.

3.5. Головний бухгалтер:

3.5.1. здiйснюе контролЬ за нара)(уванняМ i виплаТою У встановленому

порядку i в певнi термiни заробiтноТ плати працiвникам.



3.6. EKoHoMicT:

3.б. 1. здiйснюе безпосередне складання тарифiкацiйного списку.

З.6.2. встановлюе розмiр окладу кожного працiвника по кожнiй посадi з

урахуванням об'ему робiт, що виконуються вiдповiдно до дiючих на момент
проведення тарифiкацii умовами оплати труда.

3.7. Бухгалтер:

З.7.|. виходячи з окJIаду працiвника, визначеного в тарифiкацiйному списку

у встановленому порядку, надбавок i виплат, встановлених дiючими умовами] оплати прац, з урахуванням виконаного об'ему робiт i фактично вiдпрацьованоГо

робочого часу згiдно з табелем, здiйснюе нарахування заробiтноi плати.

3.8. Комiсiя е колегiальним органом i приймас рiшення в рамках cBoei
компетенцii щодо встановлення постiйних, реryлярних та стимулююЧих
(заохочувальних) виплат.

Виконавець: заступник головного лiкаря з економiчних питанъ

олiйник о.В.
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ПОЛОЖЕННЯ

про комiсiю з верифiкацii Комунального некомерчiйного пiдприемства
<<Зеленодольський центр первинноi медико - caнiтapHoi допомоги>)

Зеленодольськоi MicbKoi ради

Ще Положення розроблено вiдповiдно до Положення про премiювання
Комунального некомерцiйного пiдприемства <<Зеленодольський центр первинноi
медико - caHiTapHoi допомоги>) Зеленодолъськоi MicbKoi ради (далi - Положення
про премiювання).

1. Загальнi положення.

1.1. Комiсiя з верифiкацii (далi - Комiсiя) утворюеться з метою
забезпечення матерiа.гrьного стимулювання працiвникiв Пiдприемства за сумлiнне
i якiсне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення нЕшежного

рiвня виконавчоi та труловоi дисциплiни.

1.2. Комiсiя у своiй дiяльностi керуетъся нормами Колективного договору,
Положенням про премiювання та Положенням про iндикатори якостi,

затвердженим Наказом Керiвника Комунaльного некомерцiйного пiдприемства
caHiTapHoT допомоги))

1.3. Комiсiя складаеться iз MiHiMyM 4 членiв серед яких Керiвник
Пiдприемства визначае голову KoMicii та секретаря. Склад визначаеться накz}зом

Керiвника за погодженням з уповновtDкеним представником трудового колективу

Пiдприсмства.

1.4. Комiсiя:

I.4.| забезпечуе вiдкритiсть процесу премiювання працiвникiв
Пiдприемства, прозорiсть механiзмiв ix фiнансового стимулювання;

54

л.в.



t.4.2 розглядае питання визначення суми балiв за виконання iндикаторiв
якостi за результатами кварталу з урахуванням Положення про премiювання та
Положення про iндикатори якостi;

|.4.З здiйснюе верифiкацiю на пiдставi отриманих кварт€lльних звiтiв вiд
команд з надання первинноi медичноi допомоги та лiкаря, що надае
спецiалiзовану медичну допомоry, та проводить остаточний пiдрахунок суми
балiв за виконанi iндикатори якостi;

|.4.З.1 верифiкацiя - це перевiрка достовiрностi iнформацii, що з€вначена у
звiтах про виконання iндикаторiв якостi, та вiдповiдностi :акоi iнформацii тим
вимогам, що ставляться до викон ння iндикаторiв якостi. Верифiкацiя
здiйснюеться комiсiею з верифiкацii у вiдповiдностi до цъого Положення та
Положення про комiсiю з верифiкацii.

1.4.4. готуе та подае Керiвнику проект наказу про визначення суми балiв
команд з наданЕя первинноi медичноi допомоги та лiкаря, що надае
спецiалiзовану медичну допомоry, оц)иманих в результатi виконання iндикаторiв
якостi за результатами KBapTzlJIy на пiдставi Положення про iндикатори якостi та
визначення розмiру додатковоi премii за ix виконання;

1.4.5. розгJIяда€ звернення працiвникiв у разi незгоди з прийнятим
Комiсiею рiшенням.

1.5. Вiдповiдно до покладених завдань Комiсiя мае право:

1.5.1 заслуховувати на cBoik засiданнях представникiв трудового колективу
з питань, що н€Llrежать до компетенцii KoMicii;

|.5.2 одержувати вiд працiвникiв, що здiйснюють адмiнiстративно-

управлiнськi функцii у структурних пiдроздiлах Пiдприемства, iнформацiю,

документи, довiдки, iншi матерiали необхiднi для виконання покладених на

Комiсiю завдань та верифiкацii виконання iндикаторiв якостi;

1.5.3. вимагати вiд команд з надання первинноТ медичноТ допомоги та
лiкаря, що надае спецiалiзовану медичну допомоry, надати iнформацiю або

документи, що необхiднi для верифiкацii виконання iндикаторiв якостi.

1.5.4. готувати та подавати керiвнику Пiдприемства пропозицii з питань,
вiднесених до компетенцii KoMicii.

2. Порядок органiзацii роботи KoMicii

2.1. Основною формою роботи KoMicii е засiдання. Засiдання проводяться

у перiод з 05 по |2 числа першого мiсяц кварталу, наступного за тим кварт€lлом,

за який визначаеться сума балiв.
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Засiдання проводяться у кiлькостi, яка е необхiдною для визначення суми
балiв для кожноI команди з надання первинноi медичноI допомоги та кожного
лiкаря, що надае спецiапiзовану медичну допомоry на Пiдприемствi. Останне

засiдання проводиться не пiзнiше 12 числа першого мiсяця кварталу, наступногО

за тим кварт€tlrом, за який визначаеться сума ба-гliв. Якщо такий день випадае на

вихiдний, ocTaHHiM днем засiдання KoMicii е наступний робочий день пiсля такоГо

вихiдного.

2.2. Засiдання KoMicii е правомочним, якщо на нъому присутнi бiльше

половини членiв. Головуе на засiданнi голова , а в разi його вiдсУтнОСТi -
секретар

Засiдання е правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини членiв

KoMicii.

2.3. Органiзацiю роботи здiйснюе секретар.

2.4. Команди з надання первинноi медичноi допомоги та лiкар, що наДа€

спецiалiзовану медичну допомоry зобов'язанi подати до KoMiciT не пiзнiШе

останнъого числа кварт€lлу, за який визначаеться сума балiв, KBapTzlJIbHi звiТИ В

електроннiй або паперовiй формах про виконанIuI iндикаторiв якостi.

2.5. На засiданнi Комiсiя:

2.5.|. аналiзуе подану iй iнформацiю та заслухову€ у разi потреби

представникiв трудового колективу,

2.5.2. здiйснюе верифiкацiю поданих командами з наданЕя IIМД Та

лiкарем, що надае спецiапiзовану медичну допомоry звiтiв;

2.5.з. на пiдставi квартальних звiтiв приймае рiшення стосовно виконання

мiнiмальних пок€tзникiв та визначае бали за виконання iндикаторiв якостi згiдно з

Положенням про iндикатори якостi;

2.5.4. визначае остаточнУ сумУ балiв за виконання iндикаторiв якостi

командою з надання первинноi медичноi допомоги та лiкарем, що надае

спецiалiзовану медичну допомоry.

2.6. ЯкЩо верифiкацiя, вiдповiдно до Положення про iндикатори якостi

вимагае перевiрки не Bcix, а частини даних, наприклад перевiря€тьсЯ факТ

вакцинацii по 2ОYо пацiентам, вказаним у звiтi команди з надання ПМ,Щ, перелiк

пацiентiв, вакцинацiя яких буле перевiрятися, визнача€ться за допомогою
автоматизованого генератору випадкових чисел, в тому числi за допомогою

ресурсу random.org.
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2.7. Рiшення KoMicii, пов'язаннi з оцiнкою виконаннrI мiнiмального
пок€lзника, приймаються вiдкритим голосуванням абсолютною бiльшiстю голосiв
членiв KoMiciT, що присутнi на засiданнi, та оформлюються протоколом.

2.8. За резулътатами верифiкацii Комiсiя готуе Керiвнику Пiдприемства
подання, де зазначаеться конкретна сума балiв для кожноi команди з надання
первинноi медичноi допомоги та кожного лiкаря, що надае спецiалiзовану
медичну допомоry за виконання iндикаторiв якостi.

2.9. На пiдставi наданоТ Комiсiею iнформацii, Керiвник Пiдприемства
видае наказ, в якому визначае загапьну суму балiв команди з надання ПМ,Щ та

кожного лiкаря, що надае спецiалiзовану'медичну допомоry за результаТами
кварт€tлу. Такий наказ е пiдставою дJIя здiйснення бухгалтерiею розрахункiв,
вiдповiдно до пунктiв 3.3 та 3.4 Положення про премiювання, та нарахування

працiвникам Пiдприемства перiодичних премiй.

Виконавець: заступник головного лiкаря з економiчних питанъ

олiйник о.В.
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додАток Nь 9

,,Затверджlrю"

<<Зеленодольський

Пiскунова Л.В.

2020 року

пЕрЕлIк
посад медичних працiвникiв Комунального некомерцiйного

Пiдприсмства <<Зеленодольський центр первинно[ медико - caHiTapHoi
допомоги> Зеленодольськоi MicbKoi ради при роботi на яких

ВикоРистовуються дезiнфiкуючi засоби, що да€ право працiвникам на
доплату в розмiрilО/о посадового окладу

о молодша медична сестра;

Виконавець: заступник головного лiкаря з економiчних питань

олiйник о.В.
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,rПогоджено"

Голова

долток Nь 10

,,Затвердж5rю"

<<Зеленодольський

u У/-r,

головний лi

року 'rr,rrri,-$$V/-.-t -L 2020 року

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
встановлених Еормативiв безпеки, гiгiсни працi тащодо

виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охоронп працi,
запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйцого

захворювання, аварiям i пожежам

Пiдстава: ст.19,20,42 Закону УкраiЪи <Про охорону працi>, ст. 161 , t62 КЗпП
УкраiЪи

Найменування заходiв (робiт)
Строк

виконання
Вiдповiдальнi за
виконанпя особи

1. Проводити навчання i
перевiрку знань з охорони працi з
керiвниками структурних
пiдроздiлiв, фахiвцями
структурних пiдроздiлiв,
працiвниками на роботах
пiдвищеноi небезпеки iз
З€tЛ}п{енням фш<iвцiв щержавноi
служби Украiни з питань працi

За графiком
Iнженер з охорони працi,
керiвники структурних

пiдроздiлiв

2. Проводити атестацiю робочих
мiсць (в т.ч. iз заlгуrенням
сторонньоi органiзацii) для
атестацiI окремих робочих мiсць
за умовами працi

За графiком
Iнженер з охорони працi,
керiвники структурних

пiдроздiлiв

З. Прово дити обов'язковий
щорiчний медогляд працiвникiв
Пiдприемства

За графiком
Iнженер з охорони працi,
керiвники структурних

пiдроздiлiв

4. Придбати засоби
iндивiду€lльного захисту для
працiвникiв Пiдприемства

Протягом
2020-2025 рр.

Iнженер з охорони працi
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5. Придбати необхiдну
нормативно-технiчну, наглядово-
довiдкову лiтературу з охорони
працi, цивiльного захисту та знаки
безпеки

Протягом
2020-2025 рр.

Iнженер з охорони працi

6. Проводити технiчну
iнвентаризацiю з€lхисних споруд
цивiльного захисту Пiдприемства

Протягом
2020-2025 рр.

Iнженер з охорони працi,
завiдувач господарством

7. Замiнити свiтильники в
окремих кабiнетах За потреби Завiдувач господарством

8. Провести електровимiрювальнi

роботи на об'ектах Пiдприемства
За графiком Завiдувач господарством

9. Проводити замiну застарiлоi
електропроводки в примiщеннях

За потреби Завiдувач господарством

10. Проводитироботи по
покращенню стану
електромережi, освiтлення,
температурного режиму в
примiщеннях Пiдприсмства

За потреби Завiдувач господарством

11. Проводити контроль впливу
на працiвникiв небезпечних i
шкiдливих факторiв та
приведення ik piBHiB на робочих
мiсцях до вимого НГIАОП
(iндивiдуальнi дозиметри)

За графiком Iнженер з охорони працi

12. Проведення випробувань
вентиляцiйноi системи

За графiком Iнженер з охорони працi

1 3. Перевiрка протипожежних
засобiв (вогнегасники та пожежна
сигналiзацiя)

За графiком Iнженер з охорони працi

Виконавець: iнженер з охорони працi Самойленко Н.В.
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додАток ль 11

,,Затверджlrю"

Зеленодольський

'7О2О року

перелiк професiй i посад працiвникiв, яким у зв'язку з шкiдливими умовами
працi надаються оплачуванi перерви caHiTapHo - оздоровчого призначення

Виконавець: iнженер з охорони працi Самойленко Н.В.

бl

*ЦЦtчru;юДД

Nь

п\п

Найменування
робiт, професiй та

посад

Тривалiсть
однiеi

перерви
(хвилин)

кiлькiсть
перерв
за змiну
(хвилин)

Загальна
тривалiсть

перерв за змiну
(хвилип)

1. Лiкар-рентгенолог 10 хвилин 4 перерви (40
хв.)

40 хвилин

2. Рентгенолаборант 10 хвилин 4 перерви (40
хв.)

40 хвилин



додАток J\b 12

,rЗатвердж5rю"

одольський

20 року

Виконавець: iнженер з охорони працi Самойленко Н.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦОДЯГОМ ПЕРСОНАЛУ
Найменування посад i

професiй
Найменування спецодяry,

спецвзуття та iншшх засобiв
iндивiдуального захисту

Строк носiння

у мiсяцях

Електромонтер костюм бавовняний |2

Рукавицi комбiнованi 1

Черевики шкiрянr |2

Рукавички дiелектричнi Черговi

Калошi дiелектричнt Черговi

Слюсар-сантехнiк костюм бавовняний |2

Рукавички -J

Окуляри захиснi вiдкритi ,Що зносу

Рукавицi ryMoBi Черговi

Чоботи ryMoBi Черговi

Водiй автотранспортних
засобiв

жилет сигнальний ,Що зносу

Рукавицi aJ

.Щвiрник халат бавовняний |2

Рукавицi 1

Рукавицi ryMoBi 1
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додАток Nь 13

,,Затверджlrю"

нодольський

iHa Н.В.

пЕрЕлIк
професiй i посад працiвникiв, яким безкоштовно вида€ться мило

згiдно зi ст. 8 Закону Украiни,,Про охорону працil>

Виконавець: iнженер з охорони працi Самойленко Н.В.

N}
п/п

Назва професiй i посад
Норма видачi

на мiсяць (кг)
1
l Водii автотранспортного засобу 0,4

2. Слюсар-сантехнiк 0,4

a
J. Електромонтер 0,4

4. Щвiрник 0,4

5. Лiкарi 0,2

6. Середнiй медичний персонал 0,2

7. Молодший медичний персон€lл 0,2

бз

,r/Х.r, 2020 року



додАток Nь 14

,,Затверджlrю"

<Зеленодольський

а Л.В.

2020 року2020 року

пЕрЕлIк
осiб, вiдповiдальпих за виконання норм i п ложень колективноfо

дого
м
п/п

Назва роздiлiв TepMiH
виконання

Посада вiдповiдальних за
виконання

1 загальнi положення .Що 30 грудня
звiтного року

Iнспектор з кадрiв,
адмiнiстрацiя, профком,

юрисконсульт
2 Виробничi та трудовi

вiдносини
.Що 30 грудня
звiтного року

Головний бухгалтер,заступник
головного лiкаря з економiчних

питань, головний лiкар,
профком, юрисконсульт

3 Режим роботи,
тривалiсть робочого
часу та вiдпочинку

.Що З0 грудня
звiтного року

Iнженер з охорони працi,
адмiнiстрацiя, юрисконсульт

4 забезпечення
продуктивноi

зайнятостi

Що 30 грудня
звiтного року

Головний бухгаtrтер, eKoHoMicT,

юрисконсульт

5 Оплата працi Що 30 грудня
звiтного року

Адмiнiстрацiя, профком,
юрисконсульт

6 Охорона працi .Що 30 црудня
звiтного року

Адмiнiстрацiя, профком,
юрисконсульт

7 забезпечення
соцiально-побутових
потреб працiвникiв

Що З0 грудня
звiтного року

Адмiнiстрацiя, профком,
юрисконсульт

8 Гарантii дiяльностi
Профспiлкового

KoMiTeTy

Що З0 грудня
звiтного року

Адмiнiстрацiя, профком,
юрисконсульт

9 Розв'язання спорiв Що 30 грудня
звiтного року

Адмiнiстрацiя, профком,
юрисконсульт
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l

го KoMiTeTy

CaMoxiHa н.В.

2020 року

Склад робочоi KoMicii з контролю за виконанням колективного договору

}lЪ п/п п.I.Б Посада

Вiд адмiнiстрацii

1. Пiскунова Л.В. Головний лiкар
2. Олiйник о.В. Заступник головного лiкаря з економiчних

питань
J. IТIишка н.В. Головний бухгалтер

4. Портянкiна О.М. Завiдувач МЛА ЗПСМ м.Зеленодольськ,
лiкар ЗПСЛ

5. Самойленко Н.В. Iнженер з охорони працi

Вiд профспiлкового KoMiTeTy

1 CaMoxiHa Н.В. сестра медична ЗПСМ
2. Можна л.А. лаборант КДЛ
3. .Щаценко Т.Г. Iнспектор з кадрiв

якщо протягом дii цъого ,щоговору виникне необхiднiсть внести змiни до складу

робочоi koMicii, новий склад затверджуетъся наказом керiвника Пiдприсмства.

Керiвник Пiдприсмства зобов'язаний включити до складу робочоi KoMicii тих

предстаВникiв зi сторони профспiлкового KoMiTeTy, якi були обранi ocTaHHiM.
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