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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

прийнятий на загальних зборах трудового колективу 
комунального підприємства 

«Центральна міська аптека №171» ММР ЗО 
на 2020-2023рр.

Цей Колективний договір укладено відповідно до положень Конституції 
України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні 
договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 
соціальний діалог в Україні», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про 
оплату праці», законодавства України про охорону здоров'я, інших нормативно- 
правових актів України, положень Генеральної угоди про врегулювання 
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні на 2019-2021 роки, узгодження інтересів найманих 
працівників та зазначеної нижче сторони Роботодавця, і включає зобов'язання 
сторін, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи 
комунального підприємства -  закладу охорони здоров'я, реалізації професійних, 
трудових і соціально-економічних прав та гарантій працівників, встановлення 
для них додаткових, порівняно із законодавством, пільг та компенсацій.

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договір укладено між роботодавцем (далі Роботодавець ) 
в особі директора Доломан Наталі Вікторівни, який діє на підставі Статуту 
Закладу з однієї сторони та профспілковим комітетом первинної профспілкової 
організації КП «Центральна міська аптека №171» ММР ЗО Профспілки 
працівників державних установ України в особі голови Моісеєвої Ольги Іллівни,

s  яка діє на підставі Статуту Профспілки (далі - Профком) з другої сторони; разом 
- Сторони.

1.1.1. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов'язуються 
дотримуватися засад соціального партнерства: паритетності представництва, 
рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та 
аргументованості при проведенні переговорів щодо укладання колективного 
договору, внесення змін і доповнень до нього, а також при вирішенні всіх питань 
виробничих і трудових відносин.

1.1.2. При укладанні колективного договору Сторони виходять з того, що 
його положення не можуть погіршувати становище працівників порівняно з
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*нг • : зконодавством України. Визначені законодавством норми і гарантії є
анімальними гарантіями, на підставі яких у Колективному договорі 

-: і д ються додаткові трудові та соціально-економічні гарантії та пільги з 
_-_ - -ям реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового

т. ' -ення Підприємства.
•::вн трудових договорів найманих працівників не можуть суперечити 

- є дням Колективного договору, а у разі існування (виявлення) такої 
':7г- -ості, відповідні умови автоматично визнаються недійсними.

'..і.5. Невід’ємною частиною даного Колективного договору є Додатки до 
- тс У» 1-17.

1 Сфера дії Колективного договору:
1 і. Колективний договір є локальним нормативним актом соціального 

-7_ - ггства. який призначений для регулювання колективних трудових 
- і-::..:-;, а також соціально-економічних питань, які підлягають визначенню за 

: - екням Сторін відповідно до положень чинного законодавства.
1 2 Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників, які 

:7 :г; зають в трудових відносинах із Роботодавцем, а у випадках, передбачених 
Колективним договором -  на інших осіб (членів сім’ї працівників, 
перів, які припинили трудові відносини із Роботодавцем, штатних 

■: _с з танків Профкому тощо).
. 2.5. Керівник закладу визнає Профком єдиним повноважним 

7: і .  тавкиком всіх працівників Підприємства в колективних переговорах.
2.4. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, 

-~7 7У звані на співпрацю, створення умов для підвищення ефективності роботи 
І2 агаи-гмства, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально- 
: : ’січних прав та гарантій працюючих.

і .2.5. Положення цього Колективного договору діють безпосередньо і є 
г: в -зковими для дотримання Роботодавцем, найманими працівниками і 

іітюфкомом.
ІЗ. Дія Колективного договору:
1.3.1. Колективний договір набуває чинності з моменту підписання 

г : зневаженими представниками сторін і діє до 01.01.2024 р.
1.5.2. З' разі не переукладання Колективного договору у строк визначений 

5 1. цей Колективний договір продовжує діяти до укладання нового.
1.3.3. У разі реорганізації Підприємства Колективний договір діє до 

: тенту укладення нового колективного договору і є обов’язковим до
і к: окання правонаступником до моменту укладення нового Колективного 
: зору. Зміна керівництва, складу, структури, найменування Сторін не тягне
- :: бою зупинення дії або втрату чинності цього Договору.

1.3.4. Жодна зі сторін, що уклали цей колективний договір, не може 
■ : 7-~ом усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення,
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:-::оють норми, положення, зобов’язання за цим Колективним договором 
. г л я то ть  їх виконання.

5 5 У десятиденний строк після підписання Колективного договору 
:: --- забезпечують ознайомлення з його змістом працівників Підприємства.

: у::: йняті працівники ознайомлюються з Колективним договором під час
*: - -~тя на роботу.

1 5.6. Роботодавець і Профком (не рідше одного разу на рік) звітують про 
: : лазня положень Колективного договору на загальних зборах трудового
і глективу.

1.5.7. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться у зв’язку зі 
-а положень чинного законодавства України, Генеральної угоди про 

їт-г- лювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 
' :  ' ■ • : трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки та за ініціативою 
іл зі Сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення 

Відповідні зміни і доповнення набувають чинності після схвалення 
зборами трудового колективу і підписання їх Сторонами. Зміни та 

~ л-ення до колективного договору мають бути зареєстровані у 
і - т _ - зеленому порядку.

1.3.3. У разі необхідності внесення змін і доповнень до Колективного 
: ~ д:г Сторони розглядають відповідні пропозиції спільно і приймають 
: _е;-:;чя ; 10-денний термін від дня їх отримання.

1.5.9. Сторони розпочинають переговори з укладання Колективного 
: н: г;. на новий строк не раніше ніж за 3 місяця до закінчення терміну на який
‘ :": було укладено.

1 5.10. Сторони зобов’язуються взаємно і своєчасно надавати інформацію, 
-гіблідну для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за 

нанням Колективного договору.

РОЗДІЛ 2
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

2.1. Роботодавець зобов’язується:
2.1.1. Забезпечити ефективну діяльність Підприємства .
2.1.2. Уникати будь-яких проявів дискримінації у сфері праці, зокрема 

: _ення принципу рівності прав і можливостей, прямого або непрямого
еження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

телігійних та інших переконань, статі, тендерної ідентичності, сексуальної 
:т-:-нації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану 

: зв’я. інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, 
л ейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства 

:: десійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення
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ш*: г; звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або
■і - - ■ : - дтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими 
гть . . :-е пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання.

1 3 Забезпечити розробку посадових (робочих) інструкцій
: _ кальних обов’язків) для всіх працівників закладу та своєчасне

є я  з ними працівників.
1 - Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім

ь*: : з прямо передбачених законами України.
1 5 До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

т і йому під підпис права, обов’язки, поінформувати про умови праці, 
ь : :ь на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих 
*г факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на

х тт і • його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно 
: : : законодавства та цього Колективного договору.

1 т Створити для працівників належні умови праці.
1 " Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої

— т : з і договором.
1 ■ Здійснювати звільнення працівників - членів Профспілки за
лз»:к> Роботодавця виключно за наявності попередньої згоди Профкому в 

ілт т у гадках визначених чинним законодавством.
1 - Розірвати трудовий договір у термін, визначений працівником, якщо

з. дгтт-тмстві не виконується законодавство про працю, умови колективного 
• "т :  : з то договору з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше одного 

. :7ед-з-: гсячного заробітку (ч. З ст. 38 КЗпП України).
1 і і Повідомляти працівників про нові нормативно-правові акти та
: - 77. якими регулюються трудові відносини, організація і умови праці, 

•: - вата їх зміст, права та обов’язки працівників.
1 . і . Визначати трудовий розпорядок на Підприємстві Правилами

г _нього трудового розпорядку, затвердженими трудовим колективом за
ннм Роботодавця і Профкому на основі Галузевих правил внутрішнього 

■ : : з : го розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та 
7Д7 -гмств системи охорони здоров’я України, затверджених наказом 

V - .-егства охорони здоров'я України від 18 грудня 2000 р. № 204-о
_  777СК 2).

1 - 2 .  Приймати у випадках, встановлених законодавством чи умовами 
І  етлзного договору локальні акти з питань регулювання трудових та 
■_ :-гь:-:>економічних відносин лише після попереднього погодження з

~ 7 :•! гномом.
1 і й 3. Сприяти створенню в трудовому колективі здорового морально-
7: лчного мікроклімату.
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і - Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових 
пенс.- і : а ; випадку їх виникнення, забезпечити їх вирішення згідно з чинним 
ж  -  - - і - тэом України.

1 - Запроваджувати чи змінювати режим роботи для працівників аптек
- їх пунктів виключно з метою підвищення ефективності роботи

1 1 і Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно з діючим
■шис паста :м. правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками 
увёхг ■ а~ьердженими власником .

1 1 .  Скорочувати на одну годину напередодні святкових і неробочих 
-кіз - спь роботи працівників, яким встановлено 40-годинний робочий

1 11 Встановити на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину
ж «  : - : пирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що
■ - с :  '  і : - тіл її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно 
х  ж:: - -: го зисновку, батька, який виховує дітей без матері (в тому числі в 
а . ~  жилого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів 

пж.-уі пж-пліві. одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів
- - :: г эчий день або неповний робочий тиждень.

1 15. Забезпечити працівників службовими приміщеннями у
г - і - - . підрозділах, обладнаних для відпочинку, переодягання, зберігання

. г речей та прийому їжі.
1 - 1 -  Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, 

:: н; Профкому, не більше чотирьох годин протягом двох днів підряд і 
: - -а рік, з оплатою в подвійному розмірі годинної ставки.
1 15. Не допускати залучення вагітних жінок і тих, що мають дітей віком

х  ~~:: років, батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі
- _ г: перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів 
пж г -пппіз і. одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів до

* - пдурочних робіт та робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження -

1 . 1 ?  Здійснювати облік робочого часу відповідно до актів чинного 
і--: пезства. Правил внутрішнього трудового розпорядку та цього
і  :" г і -: го договору.

: пеною оптимального регулювання та обліку робочого часу працівників зі 
з*п- г ежимом роботи при якому неможливе дотримання нормальної
- ж ;н. щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, встановлювати 
х »  • жегорії працівників підсумований облік робочого часу .

1 1" Затверджувати Графік надання щорічних відпусток на наступний
рв. : дгчи з необхідності забезпечення безперервної роботи Підприємства і
~~~» ----- - : нриятливих умов для відпочинку працівників не пізніше 31 грудня

б



: ку. Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, 
графіком, узгоджувати з працівниками.

Надавати працівникам щорічну основну відпустку мінімальною 
~:е менш як 24 календарних дні, особам з інвалідністю І-ІІ груп -  
5 3 календарних днів, особам з інвалідністю III групи -  26 

днів, особам віком до 18 років - 31 календарний день за 
-•їй робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового 

у випадках, передбачених законодавством -  пропорційно
и ваному часу.
11 В ести облік відпусток, зберігати за працівниками право на 
-ті-;, щорічні відпустки, не допускати випадків ненадання працівникам 

г.дггусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також 
- : відпусток протягом робочого року працівникам, що мають право на 
_ легкові відпустки за роботу з шкідливими і важкими умовами або 

- : собливий характер роботи.
Замінювати за бажанням працівника частину щорічної відпустки 

компенсацією, за умови що тривалість наданих працівникові 
: повної і додаткової відпусток склала не менше 24 календарних днів. 

Встановити щорічні додаткові відпустки:
- особливий характер праці окремим категоріям працівників за 
: ::  гництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами
- - гість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову 

шендарних днів (Додаток № 12);
н- гумований робочий день - до 7 календарних днів (Додаток № 13) 
-шків, час роботи яких, з огляду на характер праці, не піддається 
'глу . У період дії Колективного договору питання встановлення 
::то робочого часу з наданням додаткової відпустки за особливі 

для окремих працівників може визначатися також наказом

1 Надавати додаткову оплачувану соціальну відпустку матері

лють двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з 
• або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства 
і групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з 

г.дгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі 
■ ггебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла 

гину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, чи 
гнйомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка 
1C календарних днів без урахування святкових і неробочих днів 
дексу законів про працю України).



- ■кги

пг:;: ~

-::ті декількох підстав для надання цієї відпустки п загальна 
хже перевищувати 17 календарних днів.
5атько) ,що виховують дитину до 18 років (до досягнення 

е: батька (матері) - 17 календарних днів (без урахування святкових 
н:з. передбачених статтею 73 КЗпП України).
:ть відпустки залежить від кількості підстав для її надання. 
-Удавати працівникам додаткову оплачувану соціальну відпустку 

календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів, 
статтею 73 КЗпП України) за наявності документів (копії 

•: народження дитини, або, відповідно, копії документів, що 
:ь встановлення опіки або опікування над дитиною) або відповідні

— ~ і і її
- і що має двох і більше дітей з інвалідністю;
- - _ що має двох і більше усиновлених дітей;
- ш т і  д;о має одну дитину усиновлену, а другу - дитину з інвалідністю;
- «д-ері. що має двох дітей у віці до 15 років і третю, усиновлену дитину, 

ш і дг е- * нвалідністю, або дитину, що знаходиться під опікою, або дитину,
■Ежасас ■£_вена є опікуном;

* - - що має одну дитину з інвалідністю (чи усиновлену дитину), а
- : ~ ну. що знаходиться під опікою, або дитину, відносно якої вона є

'-щ-у що виховує двох дітей без матері (у т.ч. у разі тривалого 
егжг1 • атері у лікувальному закладі (безперервно 4 місяці і більше,);

щ : що виховує дитину без матері або у разі тривалого перебування
■ге - : 'в  лікувальному закладі і який опікає іншу дитину;

-жп- _ а 5о чоловікові, що опікає двох дітей;
< : ;• з прийомних батьків двох дітей;

- а: двох осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи.
І  " н:к> вважається особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з 

■■■н : :-а не набуває прав повнолітньої раніше (для цілей даного пункту).
; Vєною надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей 

■ш  :. • а т право на дану відпустку на жінку, яка не перебуває у шлюбі і у 
~ народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або 

жгж; г - та на зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері, вдову, 
- виховує дитину без батька (в тому числі і розлучену жінку, яка 

ш к  д дні-;;, без батька).
Шт підтвердження права на зазначену відпустку Роботодавцю має бути 

р в и л  - будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в 
гаю:: п порядку документ, у якому з достатньою достовірністю

■а відсутність участі другого з батьків у вихованні дитини, зокрема але 
ж я к  -: рішення суду про позбавлення батьківських прав; ухвала суду про
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rn_- : : -: 5 ліача - в справах за позовами про стягнення аліментів; акт, 
: єю, створеною Профкомом або акт комісії представників органу 

—  * - : врядування, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті)
— ■ і у. л : факт відсутності участі батька (матері) у вихованні дитини.

1 т -іокіїх матерів (батьків) прирівнюються також вдови (вдівці), які 
. ':  \  У такому разі до заяви про надання додаткової соціальної 

глСі. - даної вперше, додається копія свідоцтва про смерть чоловіка

' - Надавати одноразову оплачувану відпустку у зв'язку з 
щяшяяк: ■ ли тини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів -

о к о -  - : двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів 
: дН України) працівникам, які усиновили дитину з числа дітей- 

г *:•: : ~ей. позбавлених батьківського піклування, за умови подання заяви 
айв - такої відпустки не пізніше трьох місяців з дня набирання законної 
■■■ ж  • - • про усиновлення. Якщо усиновителями є подружжя -  зазначена 
■игге-: а дається одному з них - на їх розсуд).

' - Надавати один додатковий день відпочинку працівнику у разі здачі 
ІШв і ' і  - : мпонентів), який може бути використаний впродовж року з дня 

сзс : _': 7 компонентів (ч. 2 ст. 9 Закону України «Про донорство крові та

_ *: Надавати працівникам Підприємства на підставі їх письмової заяви
■ВКГЗ Н 'стеження заробітної плати.

Не дошскати без згоди працівника поділу щорічної відпустки на 
відкликання з щорічної відпустки, крім випадків, передбачених

1 2” Надавати щорічні відпустки в один і той самий період подружжю, 
*  ж ' :.т-тьу трудових відносинах із Роботодавцем.

1 7* Створити умови для забезпечення участі працівників в управлінні
Н П К Я Е Ж Т ЗЩ

2.1 39 Покласти обов'язки уповноваженого з тендерних питань - радника 
ш ю  - ттрнємства на одного з працівників на громадських засадах, 
•■ешв-к : іплектування кадрами і просування працівників по роботі з 
ж г з е с  кринципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої існує 

18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
■ ш в о  : - ; кок і чоловіків»).

_ - 1р рком зобов \язується:
12. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним уведенням в дію та 

: Роботодавцем нормативних актів з питань трудових відносин, 
• ж  - : р'.гування праці.
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2.2.2. Вести роз’яснювальну роботу серед членів Профспілки з питань 
' нових прав та обов’язків, соціального захисту працівників відповідно до

: пативних актів щодо організації праці.
2.2.3. Здійснювати громадський контроль за виконанням Роботодавцем 

- • знодавства про працю, правильним застосуванням установлених умов оплати 
: т і ,  вимагати усунення виявлених недоліків.

2.2.4. Брати участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні 
"і затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг, а 
тлсож у розробці проекту колективного договору, правил внутрішнього 
трудового розпорядку.

2.2.5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів, брати 
_ часть у їх розв’язанні.

2.2.6. Ініціювати, за необхідності, проведення спільних консультацій з 
Роботодавцем з метою вжиття заходів щодо запобігання порушень трудового 
законодавства.

2.3. Сторони домовилися:
2.3.1. Співпрацювати при погодженні, складанні, затвердженні правил 

внутрішнього трудового розпорядку, відпусток та в інших випадках, 
передбачених законодавством, коли нормативні акти Роботодавця вимагають 
погодження Профкому.

2.3.2. Разом вирішувати питання щодо:
- запровадження, перегляду та змін норм праці;
- оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, схем посадових

окладів;
- умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та 

інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
- робочого часу і часу відпочинку, соціального розвитку Підприємства, 

поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування 
працівників;

2.3.3. Вживати заходів щодо недопущення виникнення колективних 
трудових спорів (конфліктів), а в разі виникнення прагнути їх розв’язання у 
порядку передбаченому чинним законодавством.

2.3.4. Забезпечити умови для ефективної роботи Комісії по трудовим 
спорам (у разі її створення).

РОЗДІЛ з
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

3.1. Роботодавець зобов'язується:

ю



3.1.1. Надавати працівникам, за їх згодою, можливість працювати на 
'« пах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому

ч - -, за фактично виконану роботу) із збереженням повної тривалості щорічних 
. - пзної та додаткових відпусток та інших гарантій, пільг, компенсацій, 
. тачовлених законодавством та цим Колективним договором.

3.1.2. Здійснювати аналіз потреби та використання трудових ресурсів на 
7 лприємстві.

3.1.3. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення робочих 
ець та структурних підрозділів Підприємства.

3.1.4. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками 
.переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного 
прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

3.1.5. Роботодавець має право залучати до роботи осіб за договорами 
пивільно-правового характеру на виконання окремих видів робіт (послуг), які не 
пов'язані з основним видом діяльності підприємства.

3.1.6. Не допускати на Підприємстві масового вивільнення працівників з 
ініціативи Роботодавця (ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення»).

Масовим вивільненням є одноразове або протягом:
1) одного місяця:
- вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві з чисельністю від 20 

до 100 працівників;
- вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві з 

чисельністю від 101 до 300 працівників;
2) трьох місяців - вивільнення 20 і більше відсотків працівників на 

підприємстві незалежно від чисельності працівників, або в інших розмірах, 
визначених Генеральною, Галузевою, територіальною угодами.

3.1.7. Своєчасно інформувати відповідний центр зайнятості про 
заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації 
виробництва і праці у випадках, передбачених законодавством.

3.1.8. Надавати працівникам, попередженим про можливе майбутнє 
вивільнення, до 4 годин робочого часу на тиждень із збереженням заробітної 
плати для пошуку роботи.

3.1.9. Розглядати обґрунтовані пропозиції Профкому про перенесення 
термінів, тимчасове призупинення або скасування заходів, пов'язаних з 
вивільненням працівників.

3.2. Профком зобов’язується:
3.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням на Підприємстві 

законодавства про працю під час здійснення заходів, які передбачають 
з :зільнєння працівників та з питань забезпечення зайнятості працівників.

п
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3.2.2. Вести роз’яснювальну роботу з питань додержання трудових прав, 
-дання гарантій та компенсацій, соціального захисту вивільнюваних

тіцівників.
3.2.3. Ініціювати проведення спільних консультацій щодо питань 

_ йнятості працівників, вносити обгрунтовані пропозиції Роботодавцю, власнику
"дприємства чи іншому уповноваженому органу про перенесення термінів, 
тимчасове призупинення або скасування заходів, пов'язаних з вивільненням 
■рацівників.

3.2.4. Контролювати додержання Роботодавцем процедури визначення 
працівників, які мають переважне право на залишення на роботі (ч. 2 ст. 42 КЗпП
України).

3.2.5. Не допускати звільнення з ініціативи Роботодавця вагітних жінок і 
пінок (чоловіків), які мають дітей віком до трьох років (до шести років - у разі, 
якщо дитина потребує домашнього догляду), одиноких матерів (батьків) при 
наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю.

3.3. Сторони домовились:
3.3.1. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право 

: алишення на роботі при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації, крім 
передбачених законодавством, надається у першу чергу особам, яким 
залишилося менше двох років до пенсії, молодим спеціалістам та працівникам, в 
годинах яких немає інших працівників з самостійним заробітком.

3.3.2. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці з 
причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру 
ібо у зв'язку з реорганізацією, зокрема, перетворенням Підприємства, що 
тягнуть за собою можливе звільнення працівників лише після завчасного, не 
т зніше як за три місяці до намічуваних звільнень, надання Профкому інформації 
_тдо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень,

пькість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни 
тозедення звільнень, а також нового затвердженого штатного розпису 
У .дприємства.

3.3.3. Проводити консультації з Профкомом про заходи щодо запобігання 
: дьненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення 
:: приятливих наслідків звільнень.

РОЗДІЛ 4 
ОПЛАТА ПРАЦІ

(ФОРМУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ І ЗАХИСТ)
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Умови оплати праці працівників аптечних закладів розроблені в 
славному відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 

1 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
:?ядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,закладів та 

■ “інізацій окремих галузей.
4.1. Роботодавець зобов’язується:
4.1.1. Формувати оплату праці на підставі законів та інших нормативно- 

разових актів України, Генеральної угоди про врегулювання основних
пів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин

1 Згідно ст.64 Господарчого кодексу України самостійно складати
. =. розклад працівників , виходячи з потреб підприємства.

4.1.3. Встановлювати працівникам Підприємства розміри посадових 
ладів, їх підвищення, доплат, надбавок, матеріальної допомоги, допомоги на 

: : і : ловлення на рівні не нижчому, ніж визначені:
- спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ 

ткни від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці
ттікзників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту 
ьісегення»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про 
■ ату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів 
плати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
джетної сфери»;

- працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також 
>■ зайняті прибиранням туалетів - 10 відсотків посадового окладу (пункт 3.4.7 
-її:-:азу МОЗ України від 05.10.2005 року № 308/519) (Додаток № 9);

- цим Колективним договором.
4.1.4. Заробітну плату виплачувати:
- аванс до 25 числа кожного місяця;
- за другу частину місяця до 07 числа кожного місяця.
При цьому, сума заробітної плати, що виплачується за першу половину 

-яця (аванс), не може бути нижче 50 % посадового окладу працівника та 
-чжче оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку посадового окладу
градівника.

4.1.5. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, 
в -тковим або неробочим днем виплачувати її напередодні.

4.1.6. Виплачувати заробітну плату за весь час щорічної відпустки не 
ігініше ніж за три робочих дні до її початку, виключенням вважати заяву
градівника.

цього Колективного договору.
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випадку підвищення посадових окладів застосовувати коригуючі 
: лієнти для розрахунку заробітної плати за період щорічних відпусток.
-.1.7. При переведені працівника на іншу нижчеоплачувану роботу,

■ г водити оплату праці згідно трудового законодавства.
-.1.8. Оплачувати роботу в святкові та неробочі дні понад місячну норму

■ ':  чого часу у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад,якщо 
т -_:зник вийшов на роботу не в свій графік.

4.1.9. Оплачувати роботу у надурочний час у подвійному розмірі годинної 
тьки, розмір якої визначається виходячи з норми робочого часу та 
. -.ловленого посадового окладу. При цьому компенсацію за надурочну роботу

сл -.чом відгулу не допускати.
4.1.10. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівникам 

" глриємства згідно Порядку проведення індексації грошових доходів 
вселення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від

'.2003 р. № 1078, а також інших актів законодавства.
4.1.11. Виплачувати в разі порушення строків виплати заробітної плати 

с-чівникам компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з інфляцією, 
а ; розраховувати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари та 
■: ..туги у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.1.12. Виплачувати заробітну плату тільки у грошовому виді.
4.1.13. Робота у нічний час (з 22 години до 06 години наступного дня 

ганується у розмірі 35% тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний
іп.3.2.1 спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ

■ таїни від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці 
: ацівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту 
-.елення»).(Додаток 10)

4.1.14. Робота у вечірній час (з 18 годин до 22 годин) оплачується в розмірі 
: годинної тарифної ставки (при багатозмінному режимі роботи). (Додаток 11)
Багатозмінний режим роботи - це такий режим, коли на підприємстві 

т стягом доби виконується дві і більше змін.
4.1.15. У разі продовження працівником роботи внаслідок неявки 

садівника, якого замінює, до моменту закінчення зміни та неможливості 
а 'і нити його іншим працівником, оплату проводити за фактично відпрацьовані 
: лини як робота в надурочний час (ст. 106 КЗпП України).

4.1.16. Застосовувати до працівників передбачені цим Колективним 
: говором заходи матеріального та морального стимулювання за якісне та 
зоєчасне виконання виробничих завдань та норм праці, раціональне

користання обладнання та технічних засобів, тощо.
4.1.17. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п.6 статті 

т та пунктах 1,2 і 6 статті 40 КЗпП України, працівникові виплачується вихідна 
шомога у розмірі середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на
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=а : :?ву службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п.ЗстЗб)
■: з мірі двох мінімальних заробітних плат; в наслідок порушення власником 

■ к  ловноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи
■ ■ ::зого договору ( статті 38 і 39) - у розмірі тримісячного середнього
■ ' ::тку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 

І» і . ~лни першої статті 41-у розмірі шестимісячного середнього заробітку.
4.2. Профком зобов’язується:
4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням на Підприємстві законодавства 

: :• оплату праці, у т.ч. за своєчасністю виплати заробітної плати згідно
тмативних актів Роботодавця і затвердженого табеля обліку робочого часу, 
лвищень посадових окладів, доплат та надбавок, у т.ч. працівникам, зайнятим 

- а важких роботах, роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.
4.2.2. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення працівникам 

г озмірів заробітної плати, премій, компенсацій, доплат, надбавок, надання пільг.
4.2.3. Здійснювати контроль за проведенням індексації грошових доходів і 

компенсації втрати частині зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
4.2.4. Здійснювати контроль за формуванням посадових окладів, доплат, 

надбавок працівникам шляхом делегування представника Профкому до складу 
комісії з формування заробітної плати.

4.2.5. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, 
адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством осіб, винних 
;• невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов оплати праці, 
передбачених Колективним договором (ст. ст. 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст. 
36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України «Про колективні

» договори і угоди»).

4.3. Сторони домовилися:
4.3.1. Спільно визначати та затверджувати умови оплати праці працівників 

Підприємства шляхом роботи у комісії з формування заробітної плати, ввести до 
складу комісії представника Профкому.

4.3.2. Не приймати в односторонньому порядку рішення з питань оплати 
^  праці, що погіршують умови, встановлені цим Колективним договором.

4.3.3. Повідомляти працівників про запровадження нових або зміну діючих 
умов праці в бік погіршення не пізніше, як за два місяці до їх запровадження або 
зміни.

4.3.4. Своєчасно проводити уточнення розміру заробітної плати працівників 
у зв’язку із зміною рівнів освіти, присвоєнням їм ученого ступеня, почесного 
звання, присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, стажу роботи, за 
підсумками атестації тощо.

4.3.5. Своєчасно ознайомлювати працівників у разі запровадження нових 
умов оплати праці.
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РОЗДІЛ 5 
ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1. Роботодавець зобов'язується:
5.1.1. Створити на кожному робочому місці належні, здорові та безпечні 

умови праці, забезпечити належні санітарно-побутові умови відповідно до вимог 
КЗпП України, Закону України «Про охорону праці», санітарних норм та правил 
Додаток 6).

5.1.2. Забезпечити працівників безкоштовними миючими засобами (милом) 
Додаток7).

5.1.3. Забезпечити працівників безкоштовними спеціальним одягом 
Додаток 8).

5.1.4. Інформувати під розписку працівників під час укладання трудового 
договору про умови праці на Підприємстві та про наявність на їх робочому місці 
-ебезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі 
наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги та компенсації 
за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та Колективного 
договору.

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

5.1.6. Забезпечити згідно із Законом загальнообов’язкове державне 
зоціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
вхворювання, які спричинили втрату працездатності всіх працівників Закладу 
ст. 5 Закону України «Про охорону праці»).

5.1.7. Розірвати трудовий договір у термін, визначений працівником, якщо 
-в Підприємстві не виконуються вимоги законодавства про охорону праці або
мови Колективного договору з цих питань з виплатою працівнику вихідної 

юпомоги в розмірі одномісячного заробітку (ч. 4 ст. 6 Закону України «Про 
: .орону праці»).

5.1.8. Забезпечити дотримання вимог Закону України «Про охорону праці», 
-:ищх нормативних актів, зокрема, щодо:

- впровадження на Підприємстві системи управління охороною праці;
- належного утримання будівель і споруд, здійснення контролю технічного 

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

-хворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за 
дсумками розслідування таких випадків;

- контролю за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил 
: зодження з машинами, механізмами та устаткуванням, використанням засобів

<: .'.активного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог 
. онодавства з охорони праці;
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- розроблення та затвердження положень, інструкцій, інших локальних 
тмативних актів, встановлення правил виконання робіт і поведінки 

: ливників у приміщеннях зі шкідливими факторами, на робочих місцях, 
: лповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

5.1.9. Забезпечити своєчасну розробку і виконання Комплексних заходів 
додо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
.ередовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам (ст. 
1 і1 Закону України «Про охорону праці») (Додаток 17).

На реалізацію комплексних заходів виділити 34,8 тис. грн.
5.1.10. Здійснювати аналіз стану охорони праці та причин виробничого 

травматизму і захворювань, розробляти щорічно і аналізувати виконання 
невідкладних заходів щодо попередження виробничого травматизму.

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

5.1.12. Організувати за свій рахунок проведення попереднього (при 
прийнятті на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників, зокрема, 
щорічного профілактичного флюорографічного обстеження всіх працюючих на 
виявлення туберкульозу, а також щорічного обов’язкового медичного огляду 
осіб віком до 21 року. На прохання працівника організувати для нього 
позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану свого 
здоров’я з умовами праці. При своєчасному проходженні працівником 
медичного огляду зберігати за ним місце роботи та середній заробіток за час 
такого огляду.

5.1.13. Відсторонювати від роботи працівників, які ухиляються від 
проходження обов'язкових медичних оглядів.

5.1.14. Переводити працівників, які потребують за станом здоров'я надання 
легшої роботи, за їх згодою, тимчасово або без обмеження терміну на іншу
легшу) роботу відповідно до медичного висновку. Оплату праці в таких 

випадках проводити згідно з чинним законодавством.
5.1.15. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків 

тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин 
захворювань.

5.1.16. Організувати проведення своєчасного розслідування і обліку 
кожного випадку травмування працівників на території Закладу або у зонах 
обслуговування, нещасного випадку, професійного захворювання або аварії на 
виробництві. Забезпечити безумовне виконання зазначених комісією з 
розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних
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: :дів щодо усунення причин нещасного випадку на виробництві для 
і_- вбігання їх у майбутньому.

5.1.17. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період 
: іпинення роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його

ття або здоров'я, або працівників, які його оточують. Факт наявності такої 
нуації підтверджується фахівцем з охорони праці Закладу за участю 
:едставника Профкому, а також страхового експерта Фонду соціального 

. "рахування, а у разі виникнення конфлікту - відповідним державним органом 
- ігляду за охороною праці за участю представника Профкому і вищестоящої 
гганізації Профспілки.

5.1.18. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з 
-ещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на 
весь період до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. У разі 
-^можливості виконання потерпілим попередньої роботи, забезпечити його 
перепідготовку та працевлаштування.

Надавати працівникам, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним 
випадком на виробництві, одноразову допомогу у розмірі 50 % від посадового
окладу.

5.1.19. За порушення нормативно-правових актів з охорони праці притягати 
винних працівників до відповідальності згідно з законодавством.

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

5.1.21. Щорічно передбачати витрати на охорону праці в розмірі 0,5 % від 
зонду оплати праці за попередній рік (згідно з ч. 3. ст. 19 Закону України «Про
корону праці» - не менше 0,5 %).

5.1.22. Не залучати жінок до важких робіт та підйому і переміщення важких 
гечей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми (Граничні 
норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом 
МОЗ України від 10.12.1993 р. № 241).

5.1.23. Застосовувати до працівників заходи економічного стимулювання за 
дасть та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та

-оліпшення умов праці (ст. 25 Закону України «Про охорону праці»).
5.2. Профком зобов’язується:
5.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 
тгробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників 
:г.ецодягом, спецвзуттям та іншими засобами колективного та індивідуального
захисту.
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5.2.2. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в 
шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю 
градівника.

5.2.3. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від 
-дміністрації Закладу негайного припинення робіт на робочих місцях, 
.труктурних підрозділах в цілому на період, необхідний для усунення загрози
- лттю або здоров’ю працівників.

5.2.4. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці.
5.2.5. Брати участь у:
- у розробці програм, положень, локальних нормативних актів з питань 

: .орони праці в Закладі;
- проведенні атестації робочих місць, а за її результатами вносити 

^опозиції щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування,
доровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, 
. гаданні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і 
^опозиції, представляти інтереси потерпілого (за необхідності) в судовому 
■: рядку, в інших органах і установах з окресленого питання.

5.3. Працівники зобов’язуються:
5.3.1. Вивчати та виконувати вимоги нормативно-правових та нормативних

- тіз з охорони праці, доведених до них у встановленому порядку, правил 
: : ллуатації устаткування, машин та інших засобів, що використовуються в
гоботі.

5.3.2. Проходити в установленому законодавством порядку попередній та 
ІГІОДИЧНІ медичні огляди.

5.3.3. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я 
■: чуючих людей під час перебування на території Підприємства.

5.3.4. Своєчасно інформувати відповідних посадових осіб про виникнення 
: і езпечних і аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці, в структурному 
ірозділі. Особисто вживати заходів щодо їх запобігання та усунення.

5.3.5. Відмовитися від виконання дорученої роботи, якщо створилася 
ггбнича ситуація, небезпечна для їх життя чи здоров’я або для людей, які їх

г  чують або для виробничого середовища чи довкілля.
5.3.6. Утримуватися від куріння тютюнових виробів та електронних систем 

: - тізки нікотину на території Підприємства.
РОЗДІЛ 6.

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

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

'  -'еріальна допомога на оздоровлення надається в межах фактично наявних
19

_



знітів у підприємства, у розмірі від 20% до 50% посадового окладу працівника 
у залежності від його особистого внеска у загальні результати роботи установи. 
Додаток 4 ).

6.1.2. Здійснювати заохочувальні виплати працівникам у розмірі 50% 
осадового окладу з нагоди:

- вшанування ювілярів (30,40,50,60,70 років) які відпрацювали в закладі не 
:енше

2 років;
- звільнення в зв’язку з виходом на пенсію (з урахуванням стажу роботи на

-  дприємстві, не менш 5 років);
6.1.3. Створити спільно із Профкомом на паритетних засадах комісію із 

-“альнообов’язкового державного соціального страхування та забезпечити
-длежні умови її діяльності (ч. 3. ст. 30 Закону України «Про 
згальнообов’язкове державне соціальне страхування).

6.1.4. Щомісячно перераховувати на рахунок Профкому кошти на 
у льтурно-масову, фізкультурну, спортивно-оздоровчу роботу у розмірі 0,3 % 
-є менше 0,3 %>) фонду оплати праці Підприємства.

6.2. Профком зобов’язується:
6.2.1. Здійснювати культурно-масову, фізкультурно-спортивну і оздоровчу 

:: боту за рахунок коштів, перерахованих Роботодавцем на відповідні заходи.
6.2.2. Контролювати питання оформлення на Підприємстві документів для 

у:: і значення пенсій працівникам, зокрема, щодо:
- визначення працівника закладу, до посадових обов’язків якого належить 

іормлення документів для призначення пенсій працівникам;
- перевірки правильності записів у трудових книжках осіб, які найближчим 

:ом виходитимуть на пенсію та вжиття заходів для витребування необхідних
: таткових документів;

- налагодження на Підприємстві належного обліку і зберігання документів, 
: ■. підтверджують періоди роботи працівників та отримувану ними заробітну
—ату;

- забезпечення належного обліку і зберігання документів, які підтверджують 
"ізо працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами

"гіді, на пільгове пенсійне забезпечення.
6.3. Сторони домовилися:
6.3.1. Контролювати цільове використання коштів на культурно-масову, 

: : культурну і оздоровчу роботу .
6.3.2. Сприяти користуванню членами трудового колективу можливостями

- гдо медичного обслуговування, путівками до оздоровчих і профілактичних
- ладів та іншими послугами і пільгами згідно зі Статутом Підприємства та цим
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■ гнівним договором, а для членів Профспілки, додатково, передбачених 
р ю  тями виборних органів Профспілки, її організацій всіх рівнів.

5.3.3. Сприяти та надавати перевагу у призначенні головою комісії з 
■аг щьного страхування одного з членів Профкому.

РОЗДІЛ 7
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФКОМУ

7.1. Роботодавець зобов’язується:
7. 1.1. Безоплатно надавати Профкому приміщення з усім необхідним 

■ * іднанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною 
І • забезпечення його діяльності, а також для проведення профспілкових заходів
І “ТЛЮ.

7.1.2. Надавати на запит Профкому у тижневий строк всю необхідну 
- зормацію з питань, що є предметом цього Колективного договору, сприяти

-галізації права Профспілки із захисту трудових і соціально-економічних 
-пересів працівників.

7.1.3. Забезпечити участь представника Профкому у виробничих нарадах, 
всіданнях тощо, завчасно інформувати Профком про дату їх проведення та

порядок денний.
7.1.4. Забезпечити вільний доступ членів Профкому до матеріалів, 

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

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

7.1.6. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання Профкому щодо 
усунення порушень законодавства про працю та Колективного договору, 
невідкладно вживати заходів щодо їх усунення.

7.1.7. Утримувати за наявності письмових заяв працівників, які є членами 
Профспілки щомісячно із заробітної плати членські внески та перераховувати у 
безготівковому порядку на рахунок Профкому (на субрахунок Профкому у 
вищестоящій організації Профспілки) .

7.1.8. Надавати членам Профкому, незвільненим від своїх посадових 
обов’язків, вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку для 
виконання громадських обов’язків в інтересах членів Профспілки і трудового 
колективу:

- Голові Профкому - 2 години на тиждень;
- членам Профкому - 2 години на тиждень.
7.1.9. Увільняти членів Профспілки від роботи із збереженням середнього 

заробітку на час їх участі як делегатів (учасників) у роботі Конференцій (Зборів)
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: винної профспілкової організації, а також вищестоящих виборних органів 
Ггофспілки, її організацій.

7.1.10. Змінювати умови трудового договору, оплати праці, притягати до 
:циплінарної відповідальності працівників, які обрані до складу Профкому

пиле за попередньою згодою Профкому.
7.1.11. Звільнення членів Профкому, крім додержання загальної процедури, 

ділснювати виключно за наявності попередньої згоди Профкому, а також 
• ідестоящого виборного органу для цієї профспілкової організації.

РОЗДІЛ 8
ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ - ЧЛЕНАМ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТНОВ УКРАЇНИ
8.1. Роботодавець зобов'язується:
8.1.1. Не розривати трудовий договір з працівниками - членами Профспілки 

пгацівників державних органів без попередньої згоди Профкому у випадках:
- змін в організації виробництва і праці, у тому числі реорганізації або 

“ерепрофілювання Закладу, скорочення чисельності або штату працівників;
- виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

::  боті внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які 
" грешкоджають продовженню цієї роботи;

- систематичного невиконання працівником без поважних причин 
: юв'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 
з -лтрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше
і:тосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення;

- прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом 
гобочого дня) без поважних причин;

- нез'явлення на роботу протягом більш ніж чотирьох місяців підряд в 
гезультаті тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і 
пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший термін збереження
псця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили 

угацездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, 
псце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності;
- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 

:н'яніння;
- винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні 

або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з 
гоку Роботодавця;

- здійснення працівником, який виконує виховні функції, аморального 
проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи.
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: метою визначення наявності такого права, інформація про вихід 
н  .мочення) працівника з лав Профспілки надається Роботодавцю у триденний 
'и : з дня припинення членства.

і 1.2. Розглядати рекомендації (пропозиції) Профкому у випадках:
-визначення переважного права на залишення на роботі при скороченні 

ч .ггьності і штату працівників за умов рівної продуктивності праці та 
[ : _т: рікації;

-визначення працівників, яким у першочерговому порядку пропонуються 
і іг-гтні посади одночасно із повідомленням про майбутнє вивільнення;

-визначення працівників, яким виплачується матеріальна допомога та її
тсдмір;

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

-тіновлення суміщення професій (посад), покладення обов’язків тимчасово
: :: -тнього працівника без звільнення від своїх основних обов’язків, заміщення 
■ масове замісництво) посад.

V разі неврахування зазначених рекомендацій (пропозицій) Профкому, 
-дівати відповідні обґрунтовані заперечення.

8.1.3. На запрошення брати участь у засіданнях Профкому, зборах 
ервинної профспілкової організації.

8.2. Профком зобов’язується:
8.2.1 Дотримуватися наступного порядку розгляду подання Роботодавця 

~ :о надання згоди на звільнення працівника з підстав, передбачених у пункті 
1. Колективного договору:
Профком розглядає в п'ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове 

": лання Роботодавця, підписане керівником Закладу або іншою особою, яка 
-вділена правом розірвання трудових договорів з працівниками, про надання 
: 'оди на розірвання трудового договору з працівником.

Подання Роботодавця розглядається у присутності працівника, на якого 
і : но внесене. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за 
' :го письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати 
нліа особа, у тому числі адвокат. Якщо працівник або його представник не 
: шився на засідання Профкому незалежно від причин, розгляд заяви 
накладається до наступного засідання в межах 15-ти денного терміну. Лише у 
:ізі повторного нез'явлення працівника (його представника), без поважних 
лличин, подання Роботодавця може розглядатися за відсутності працівника. 
Участь представника Роботодавця при розгляді цього питання не є обов'язковою. 
Урофком повідомляє Роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі в 
триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну 
вважається, що Профком дав згоду на розірвання трудового договору.
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Рішення Профкому про відмову в наданні згоди на розірвання трудового 
договору має бути обгрунтованим та містити посилання на правове 
: бґрунтування незаконності звільнення працівника або посилання на 
чеврахування Роботодавцем фактичних обставин, за яких розірвання трудового 
договору з працівником є порушенням його законних прав. У разі, якщо в 
тішенні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового 
договору, Роботодавець має право звільнити працівника без згоди Профкому.

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

8.2.2. Положення пункту 8.2.1. Колективного договору не застосовуються 
при звільненні працівника у випадках:

- незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на
роботу;

- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
- звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (у тому 

числі дрібне) майна Роботодавця, встановлене вироком суду, який набрав 
законної сили, або постановою органу, до компетенції якого входить накладення 
адміністративного стягнення).

8.2.3. Забезпечити надання безоплатних консультацій для членів 
Профспілки з питань праці та її оплати, охорони праці, пенсійного забезпечення, 
соціального страхування та, за необхідності, представництво інтересів членів

* Профспілки в комісії по трудових спорах (за наявності).
8.2.4. Забезпечити організацію та проведення культурного дозвілля для 

членів Профспілки та їх дітей в межах видатків на відповідні заходи.
8.2.5. Надавати членам Профспілки матеріальну допомогу при потребі у 

дороговартісному медичному лікуванні та в інших випадках.
8.2.6 Забезпечити повне або часткове відшкодування документально 

дідтверджених витрат сім’ї, пов’язаних з похованням члена Профспілки або 
членів його сім’ї в межах видатків на відповідні заходи.

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

8.2.8. За необхідності вживати заходів щодо документального 
чідтвердження працівнику-члену Профспілки статусу одинокої матері (батька) з 
четою надання додаткових пільг та гарантій (соціальної відпустки тощо),
: окрема, шляхом створення комісії, яка, за необхідності та наявності відповідних 
юставин, встановлюватиме факт відсутності участі батька (матері) у вихованні 
дитини за місцем її постійного проживання.

.
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2.9. Здійснювати контроль за станом лікувально-профілактичної роботи з 
зниками -  членами Профспілки, які часто і тривалий час хворіють.

1.2.10. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та 
з ання працівників-членів Профспілки та їх неповнолітніх дітей.
1.2.11. Ознайомлювати членів Профспілки з новими нормативно-правовими 

_ ти з питань житлово-комунальних пільг, соціального та пенсійного 
- жування, надавати консультативну та методичну допомогу з цих питань.

S.2.12.3aбeзпeчyвaти правовий та соціально-економічний захист 
; тьнюваних працівників -  членів Профспілки.

РОЗДІЛ 9
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Сторони домовилися:
9.1.1. Контроль за ходом виконання Колективного договору здійснювати не 

:_ г  одного разу на рік спільною комісією, сформованою Сторонами .
9.1.2. На час роботи комісії увільняти її членів від основної роботи із 

Г: зеженням середнього заробітку.
9.1.3. Один раз на рік, у першому кварталі, спільно розглядати підсумки 

• онання Колективного договору за попередній рік, заслуховувати звіт
- ютодавця та голови Профкому щодо взятих на себе зобов’язань на зборах 

: чференції) трудового колективу.
9.1.4. Надавати повноважним представникам Сторін на безоплатній основі 

-лзну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за
: ::-:онанням Колективного договору.

9.1.5. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань за 
■ : лективним договором, аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо
- 5езпечення їх реалізації.

9.1.6. У разі порушення чи невиконання зобов'язань Колективного договору 
вини конкретної посадової особи Підприємства, а також ненаданні нею

- іюрмації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення 
: нтролю за виконанням Колективного договору, притягати її до

і лілові дальності згідно з чинним законодавством .
Підписи сторін:

Керівник
Комунального підприємства

«Центральна міська аптека №171» 
ММРЗО

Голова Первинної профспілкової 
організації КП «Центральна міська 
аптека №171» ММР ЗО Професійної 
спілки працівників державних органів 

України

«££ »

/ Наталя ДОЛОМАН

(XtK 0^2020,і року /ЦгЗЗуг

Ольга МОІСЕЄВА

№ . 2020 року
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ПОЛОЖЕННЯ

Додаток 1 

До Колективного договору

про оплату праці, стимулювання праці та соціальні гарантії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

. 1. Положення про оплату праці розроблено з використанням основних положе:-. 
Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР, Закону У країн, 
Про відпустки» від 15.11.1996 року № 504/96-ВР, Кодексу Законів України пт; 

Працю, Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1991 року X 
?98-ХІІ , постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про опла~ 
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплат 
траці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфер: 
та спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ України в : 
і 5.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників заклад : 
охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»;

1.2. Це положення визначає систему оплати праці на підприємстві , її структуру, 
строки і періодичність виплати заробітної плати інші питання оплати праці 
працівників підприємства.
1.3. Джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інші кошти одержані 
; результаті господарської діяльності підприємства відповідно до чинного 
законодавства.
1.4. Критеріями рівня оплати праці працівників підприємства є:
- результат господарської діяльності та рівень доходності підприємства;
- внесок кожного працівника з урахуванням фактично відпрацьованого часу і 
результатів його роботи;
- посадові оклади працівників, визначені на основі тарифної системи оплати 
праці відповідно до норм чинного законодавства і штатного розкладу.
Система оплата праці:
-з урахуванням специфіки змісту і напрямів господарської діяльності на 
підприємстві застосовується тарифна система оплати праці з преміальною 
формою.
1.5. Умови оплати праці встановлюються керівництвом самостійно з
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дотриманням вимог трудового законодавства.
І.б.Заробітна плата робітників підприємства встановлюється в розмірі вищому 
від розміра прожиткового мінімуму для працездатної особи.
1.7.застосування Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери 
при встановленні посадових окладів (тарифних ставок) можливе при наявності 
фінансової можливості.
2.1. Структура заробітної плати складається з:

- основної заробітної плати;

- додаткової заробітної плати;

- інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата -  це винагорода за виконану роботу, відповідно до 
встановлених норм праці і встановлюється у вигляді посадових окладів.

Додаткова заробітна плата -  це винагорода за роботу понад встановленої 
норми, за трудові успіхи і за особливі умови праці. Вона включає доплати, 
надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним 
законодавством, премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат включаються виплати ;• 
вигляді винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними положенням:; 
компенсації та інші грошові та матеріальні виплати, непередбачені актами чинно:; 
законодавства, або які здійснюються понад встановлені актами норми.

2.2. До фонду основної заробітної плати включається:

Заробітна плата, нарахована згідно штатного розкладу.

2.2. До фонду додаткової заробітної плати:

2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів:

за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які 
зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) 
окладу;

за класність водіям автомобілів (надбавки за класність водіям II класу - 10 
відсотків, водіям І класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за 
відпрацьований час);

персональні надбавки, встановлюються додатково за наказом директора
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підприємства;

керівникам, спеціалістам за високі досягнення в праці або за виконання 
::обливо важливих завдань на строк їх виконання до 50% від посадового
окладу;

за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або 
збільшення обсягу виконуваних робіт до 50% від посадового окладу;

інші надбавки та доплати.

2.2.2. Стосовно преміювання працівників та службовців підприємства 
зідпрацьовано «Положення про преміювання».

2.2.3. Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, за 
виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи 
договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу 
провадяться безпосередньо цим підприємством. Розмір коштів, спрямованих на 
оплату праці цих працівників, визначається, виходячи з кошторису на 
виконання робіт (послуг) за договором, і платіжних документів.

2.2.4. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні , а також в понадурочний час 
оплачується відповідно до ст.72,106,107 КЗпП України.

При вирішенні інших питань оплати праці підприємство керується 
положеннями статей Кодексу Законів про Працю і Закону України «Про оплату 
праці».

Проводити зміни в оплаті та перегляд заробітної плати за умов нарощування 
обсягів товарообігу і прибутку, змін розміру мінімальної заробітної плати, 
рівнем інфляції.

Надбавки за високі досягнення у праці та доплати за інтенсивність праці,високу 

професійну майстерність скасовуються або зменшуються у разі несвоєчасного 

виконання завдань,погіршення якості роботи,порушення трудової дисципліни 

за рішенням директора підприємства.

2.2.10.Додаткові заохочувальні і компенсаційні виплати,які мають одноразовий 
характер ,які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми: 
а) винагороди та премії:
- винагороди за підсумками роботи за рік;
- премії за виконання важливих та особливо важливих завдань - у розмірі до 
одного посадового окладу;
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- одноразові винагороди (заохочення), не пов'язані з конкретними результатами 
праці,до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій ,так і натуральній формі.

2.3.Перегляд та індексація розміру заробітної плати.

2.3.1. Розмір заробітної плати (посадові оклади) переглядаються ,як правило , 
один-два рази на рік з урахуванням змін у чинному законодавстві ,в межах 
фінансових можливостей ,наказом по підприємству встановлюються розміри 
окладів згідно розрядів Єдиної тарифної сітки.

2.3.2. Зміни розмірів посадових окладів, що визначають заробіток плату 
працівників ,проводяться з моменту:
- призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;

- присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду;

- зміни розміру окладів.

2.3.3. У період між переглядамт розміру заробітної плати індивідуальна 
заробітна плата індексується згідно з чинним законодавством.

3. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА, НАДБАВКИ ТА ДОПЛАТИ

3.1. До додаткової зароботної плати належать:

- надбавки і доплати передбачені законодавством ;

- матеріальна допомога на оздоровлення.

В суму наданих підприємством трудових та соціальних пільг працівникам 
можуть входити:

оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад 
передбачених законодавством) відпусток, в тому числі жінкам, які виховують 
дітей;

одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію в розмірі 50% 
посадового окладу;

Матеріальна допомога надається в разі гострої потреби, а саме в таких 
випадках:

смерті працівника;

на оздоровлення у зв’язку з відпусткою ;

Матеріальна допомога на оздоровлення надається в межах фактично
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уявних коштів у підприємства. \ розмірі від 20% до 50% посадового окладу 
працівника у залежності від його особистого внеска у загальні результати 
доботи установи.

4. ІНШІ ОДНОРАЗОВІ ВИПЛАТИ

-.1. Одноразові винагороди (у вигляді премії) надаються працівникам до дня 
народження:

- у розмірі 10% від посадового окладу, якщо він працює більш 1 року;

- у розмірі 50% від посадового окладу,якщо він працює більш 2 років при 
досягненні ними ювілейних дат (ЗО, 40, 50, 60,70 років).

Одноразові винагороди входять до складу коштів на оплату праці, як 
додаткова оплата. Джерелом цих виплат є чистий прибуток.

4.2. Всі види оплати праці і грошових виплат та заохочень у вигляді соціальних 
гарантій працівникам обмежуються фінансовими можливостями, крім виплат на 
поховання, але не вище середньомісячного заробітку, що складався за 
попередній місяць до моменту їх виплат.

4.3. До інших виплат, які не входять до фонду оплати праці включають:

Допомоги по тимчасовій непрацездатності, в межах перших п’яти 
оплачуваних підприємством днів, передбачену спеціальним чинним 
законодавством України;

Допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, 
одноразова допомога при народженні дитини, по догляду за дитиною до 
встановленого законодавством строку, грошові виплати матерям (батькам), 
зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років (учнів -  до 18 років)

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів, але при звільненні 
працівник повертає кошти,які підприємство перерахувало за навчання згідно 
договору між працівником та директором підприємства.

5,Обмеження розміру утримань із заробітної плати.

Утримання із заробітної плати працівників здійснюються тільки у випадках, 
передбачених чинним законодавством.

б.Вирішення трудових спорів з питань оплати праці.

Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із 
законодавством про трудові спори.
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7. На підприємстві застосов;. -іться підсумований облік робочого часу. 

Обліковий період визначається наказом керівника.

8. Оплата праці.

Умови оплати прані працівників аптечних закладів розроблені в основному 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2002 року 
№1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів 
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей.

Визначені згідно з цим колективним договором посадові оклади є 
гарантіями мінімальних рівнів оплати праці працівників, які перебувають у 
трудових відносинах із аптеками.

Сума тарифного розряду встановлюється один чи декілька разів на рік, в 
залежності від зміни прожиткового мінімуму чи мінімальної заробітної плати 
наказом керівника підприємства в межах фінансових ресурсів підприємства.
1. Визначення тарифних розрядів:

Керівних працівників аптечних закладів:
Посади Тарифні розряди

Директор підприємства Згідно контракту
Заступник директора Згідно наказу керівника 

підприємства в межах 
фінансових можливостей 
підприємства, на 10 -  20 
відсотків нижче від 
посадового окладу 
керівника

Головний бухгалтер Згідно наказу керівника 
підприємства в межах 
фінансових можливостей 
підприємства, на 20 -  50 
відсотків нижче від 
посадового окладу 
керівника або виконуючого 
обов'язки керівника

Начальник відділу (завідувач 1 
відділу)

----------------------- ----------------------------------------- ,

8 - 1 2  )

і .2. Визначення тарифних розрядів виробничого персоналу:
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Посади Тарифні розряди
Завідувач аптечного закладу 10-13
Завідувач аптечного пункту 7-11
Провізор, провізор-аналітнк :
вищої кваліфікаційної категорії 13
першої кваліфікаційної категорії 12
другої кваліфікаційної категорії 11
без категорії 10
Фармацевти:
вищої кваліфікаційної категорії 10
першої кваліфікаційної категорії 9
другої кваліфікаційної категорії 8
без категорії 7

1.3. Визначення тарифних розрядів окремих категорій працівників аптечних 
закладів

Посади Тарифні розряди
Молодші медичні сестри (санітарка- 
прибиральниця)

3

Фасувальник медичних виробів 3
Контролер продукції медичного призначення 3
Переглядач продукції медичного призначення 3

1.4. Визначення тарифних розрядів професіоналів, фахівців та технічних 
службовців__________________________________________________________

Посади Тарифні розряди
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста), 
економіст:
провідний 10
1 категорія 9
2 категорія 8
Без категорії 7

1.6. Визначення тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних засобів
Посади Тарифні розряди

водіїв автотранспортних засобів
(легковий автомобіль, з робочим обсягом двигуна від 1,8 до 
3,5л)

3

водіїв автотранспортних засобів
(легковий автомобіль, з робочим обсягом двигуна до 1,8л)

2

Вантажний автомобіль вантажопідйомністю:(доЗ тонн) 
(«ГАЗ-2705» вантажопідйомність дорівнює 1350 кг)

2
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1.7. Підвищення посадових окладів
1.7.1. За наявність кваліфікаційної категорії
1. Керівникам аптечних закладів, та їх заступникам з числа провізорів 
посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, 
підвищується за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю
“ організація та управління фармацією":
а) керівникам та їх заступникам ( провізорам) - за спеціальностями
" організація та управління фармацією ", які мають:

• вищу кваліфікаційну категорію -  на 44,9 відсотка тарифної ставки 
працівника І тарифного розряду;

• першу кваліфікаційну категорію -  на 31,9 відсотка тарифної ставки 
працівника І тарифного розряду;

• другу кваліфікаційну категорію -  на 24,1 відсотка тарифної ставки 
працівника І тарифного розряду;

б) керівникам із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною 
освітою (фармацевт) , які мають:

• вищу кваліфікаційну категорію -  на 28,3 відсотка тарифної ставки 
працівника І тарифного розряду;

• першу кваліфікаційну категорію -  на 18,4 відсотка тарифної ставки 
працівника І тарифного розряду;

• другу кваліфікаційну категорію -  на 8,7 відсотка тарифної ставки 
працівника І тарифного розряду.

Від адміністрації:

Наталя ДОЛОМАН
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Додаток 2
До Колективного договору

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

КП «Центральна міська аптека №171»ММРЗО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності з Конституцією України громадяни України мають право на 
труд, тобто на отримання гарантованої роботи з оплатою праці у відповідності з 
кількістю і якістю, та не нижче встановленого державою мінімального розміру у 
відповідності з визнанням, здатністю, професійною підготовкою, освітою та з 
урахуванням суспільних потреб .

Дисципліна праці -  це не лише суворе дотримання Правил внутрішнього 
трудового розпорядку, а також творче відношення до своєї праці, забезпечення 
її високої якості, виробничого використання робочого часу.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних 
організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, 
методами виховання, заохочення за добросовісну працю. До порушників 
трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та суспільного 
впливу.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти 
вихованню працівників, організації праці на наручній основі, раціональному 
використанню робочого часу, високої якості робіт, підвищенню продуктивності 
праці та ефективності суспільного виробництва.

Питання, пов’язані з використанням Правил внутрішнього трудового 
розпорядку, вирішуються адміністрацією підприємства в межах наданих прав, а 
у випадках, передбачених діючим законодавством та Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, - разом або по узгодженню з уповноваженим органом 
трудового колективу. Ці питання вирішуються також трудовим колективом у 
відповідності до покладених на нього повноважень.

2. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
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2.1. Працівники реалізують своє право на труд шляхом укладення трудового 
договору про прийняття на роботу на даному підприємстві.

2.2. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, 
передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, 
кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Забороняється вимагати від фізичної особи при прийомі на роботу 
документи, надання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.3. Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання 
письмової форми є обов'язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими 
природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного 
ризику для здоров'я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору 
у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Прийом на роботу оформляється наказом по підприємству, з ознайомленням 
працівника про зміст наказу під розпис. В наказі повинно бути вказано 
найменування роботи (посади) у відповідності до штатного розкладу 
підприємства та умови оплати праці.

Трудовий договір укладається ,як правило ,в письмовій формі.Додержання 
письмової форми є обовьязковим:

-при організованому наборі працівників;

-при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими 
природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного 
ризику для здоровья;

-при укладені контракту;
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-у випадках ,коли працівник наполягає на укладанні трудового договору у 
письмовій формі;

-при укладанні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 КЗпП);

-при укладанні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;

- в інших випадках ,передбачених законодавством України.

При укладанні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт 
або інший документ ,що посвідчує особу ,трудову книжку , а у випадках , 
передбачених законодавством , - також документ про освіту (спеціальність, 
кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового 
договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу ,та повідомлення центрального органу виконавчої 
влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за 
медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

2.5. Трудовий договір може бути:

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не 
можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характер} 
наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших 
випадках, передбачених законодавчими актами.

2.6. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган зобов'язаний:

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

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 
розпорядку та колективним договором;

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

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, 
гігієни праці і протипожежної охорони.

2.7. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві 
понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників 
при умові, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється 
не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

2.8. Розірвання трудового договору може мати місце тільки у випадках, 
передбачених чинним законодавством.

Підставами припинення трудового договору є:

1) угода сторін;

2) закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично 
тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;

3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на 
альтернативну (невійськову) службу;

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника , з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи 
іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в 
установу, організацію або перехід на виборну посаду;

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 
підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження 
роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім 
випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення
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золі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке 
виключає можливість продовження даної роботи;

8) підстави, передбачені контрактом.

Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії 
трудового договору.

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору 
трацівника продовжується.

9) Припинення трудового договору з працівником, направленим за 
постановою суду на примусове лікування .

2.9. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 
невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним 
орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з 
роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу 
• переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на 
роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість 
проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; 
догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною- 
інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або 
інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з 
інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен 
розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не 
залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або 
уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, 
крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому 
відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового 
договору.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір 
за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує 
законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

2.10. Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу 
працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню 
роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом 
законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках,
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“ередбачених Кодексом про працю.

1.11. Розірвання трудового договору оформляється наказом по підприємству.

2.12. В день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівнику його 
трудову книжку з занесенням в неї записів про прийом та звільнення. Записи 
лро причину звільнення в трудову книжку здійснюються у повної відповідності 
до положень чинного законодавства з посиланням на конкретну статтю, пункт 
Кодексу Законів про Працю. Днем звільнення рахується останній день роботи, 
або останній день відпустки.

2.13. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від 
підприємства, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день 
звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше 
наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про 
розрахунок.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, 
власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений 
у статті 116 КЗпП України строк виплатити не оспорювану ним суму.

2.14. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за 
всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки 
працівникам, які мають дітей.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в 
установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних 
відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок 
підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється 
грошовою компенсацією.При цьому тривалість наданої працівникові щорічної 
та додаткових відпусток не повинна бути менш ніж 24 календарних днів. 
Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою 
компенсацією не допускається. У разі смерті працівника грошова компенсація 
за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки 
працівникам, які мають дітей або неповнолітню дитину - особу з інвалідністю з 
дитинства підгрупи А 1 групи , виплачується спадкоємцям.

2.15. За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за 
порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану 
відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній
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:гнь відпустки.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ.

1. Робітники і службовці зобов’язані:

а) працювати чесно та добросовісно, дотримуватись дисципліни праці -  
•онови порядку на виробництві, своєчасно та точно виконувати розпорядження 
дміністрації, використовувати весь робочий час для високопродуктивної праці, 
цикати подій, які заважають іншим працівникам виконувати їх трудові 
бов’язки;

б) підвищувати продуктивність праці, своєчасно та добросовісно 
иконувати роботи та завданнях, норми виробітку та нормовані виробничі 
авдання;

в) покращувати якість роботи та продукції, що випускається, не допускати 
раку у роботі, дотримуватись вимог технологічної дисципліни;

г) дотримуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої 
анітарії, гігієні праці та протипожежній охороні, передбачених відповідними 
равилами та інструкціями, працювати у виданому спецодягу, спецобувці, 
ористуватися необхідними засобами індивідуального захисту;

д) приймати заходи для завчасного усунення причин та умов, які 
уперечать нормальному виробничому процесу (простої, аварія) та своєчасно 
оводити інформацію до відома адміністрації підприємства;

е) тримати своє робоче місце, обладнання та інвентар в чистоті та 
орядку, а також слідкувати за чистотою на території підприємства; 
отримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей та
окументів;

ж) ефективно використовувати в процесі виробництва машини, 
бладнання, спецодяг та інші предмети, які видаються для обслуговування 
иробничих процесів, економно витрачати сировину, матеріали, енергію, паливо 
і інші матеріальні ресурси;

Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю 
іеціальністю, кваліфікацією або на посаді визначається технічними правилами, 
осадовими інструкціями та положеннями, затвердженими у встановленому 
орядку.
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4. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

4.1. Адміністрація підприємства зобов’язана:

а) правильно організовувати працю робітників та службовців, з 
урахуванням спеціальності та кваліфікацією кожного, надати окреме робоче 
місце, своєчасно до початку роботи ознайомлювати із встановленим завданням 
для забезпечення роботою на протязі кожного робочого дня, забезпечити 
здорові нешкідливі умови праці, належний стан інвентарю, машин, 
виробничого обладнання, а також нормативні запаси сировини, матеріалів та 
інших ресурсів, необхідних для безперебійної та ритмічної роботи;

б) створити умови для росту продуктивності праці , здійснювати заходи 
по підвищенню ефективності виробництва, якості роботи та продукції що 
випускається, покращення організації та підвищення культури праці на 
виробництві;

в) заохочувати працівників за сумісництво професій, організовувати 
вивчення, розповсюдження та впровадження передових прийомів та методів 
праці;

г) своєчасно доводити до структурних підрозділів планові завдання, 
забезпечувати їх виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних та 
фінансових ресурсів, здійснювати заходи, які були б направлені, на більш повне 
виявлення та використання внутрішніх резервів, забезпечення науково- 
обгрунтованого нормування витрат сировини та матеріалів, енергії та палива, 
раціонального та економного їх використання, підвищення рентабельності 
виробництва, та покращуючи інші планові показники роботи;

д) постійно удосконалювати організацію оплати праці, широко 
використовуючи колективні форми оплати праці по кінцевих результатах, 
підвищувати якість нормування праці; забезпечувати високу матеріальну 
зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці та у загальних 
результатах роботи колективу, підприємства в цілому, правильне 
співвідношення між ростом продуктивності праці та ростом заробітної плати, 
економним та раціональним витрачанням фонду оплати праці, фонду 
матеріального заохочення та інших заохочувальних фондів; забезпечити 
правильне використання діючих умов та нормування праці; видавати заробітну 
плату у встановлені терміни;

е) забезпечити суворе дотримання трудової та виробничої дисципліни, 
постійно здійснювати організаційну, економічну та політико-виховну роботу,
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направлену на її зміцнення, зменшення втрат робочого часу, раціональне 
використання трудових ресурсів, формування стабільних трудових колективів, 
приймати заходи вплив}' до порушників дисципліни, враховуючи при цьому 
точку зору трудового колективу;

ж) неухильно дотримуватись законодавства про працю та правил охорони 
праці; поліпшувати умови праці; забезпечувати належне технічне обладнання 
усіх робочих місць та створювати на них умови праці, які б відповідали 
правилам по охороні праці (правилам по техніці безпеки, санітарним нормам, 
таке інше). За відсутності в Правилах вимог, дотримання яких на виробництві, 
при виконанні робіт, необхідно для забезпечення безпечних умов праці, 
адміністрація підприємства, по узгодженню з профспілковим комітетом 
приймає заходи, які гарантують безпечні умови праці;

з) приймати необхідні заходи по профілактиці виробничого травматизму, 
професійних та інших захворювань робітників та службовців; у випадках, 
передбачені'х законодавством, своєчасно надавати пільги та компенсації у 
зв’язку з важкими умовами праці (скорочений робочий день, додаткові 
відпустки, лікувально-профілактичне харчування та ін.), забезпечити у 
відповідності з діючими нормами та положеннями спецодягом, спецобувкою та 
іншими здобами індивідуального захисту, організувати належний догляд за 
цими засс ш;

і) постійно контролювати знання та дотримання робітниками усіх вимог 
інструкцій по техніці безпеки, виробничої санітарії та гігієні праці, 
протипожежної охорони;

к) р зивати змагання, створюючи в трудовому колективі умови для 
підвищені'' продуктивності праці, ефективності виробництва, покращення 
якості вико' кваних робіт (наданих послуг), зниження собівартості продукції що 
виробляє т, раціонального використання робочого часу, сировини, матеріалів, 
енергії, і к х ресурсів, виконання плану поставок по договорах та замовленнях,
своєчасп підведення результатів роботи, підвищення ролі морального та 
матеріал о стимулювання високопродуктивної праці, вирішення питань 
заохоче: трудових колективів та окремих працівників; забезпечити
розповс д>і чшя передового досвіду та цінних ініціатив як конкретних 
працівп: іг ак і інших трудових колективів;

м) п 'езпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) 
кваліфіьк обітників та рівня їх економічних та правових знань, створювати 
необхідк } ’ови для суміщення роботи з навчанням на виробництві та в
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навчальних закладах з відривом від роботи;

н) створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання ним 
повноважень, сприяти створенню в колективі атмосфери ділової та творчої 
активносте підтримувати та розвивати ініціативу працівників, забезпечувати їх 
участь в управлінні виробництвом;

о) уважно відноситись до запитань та потреб працівників .

Адм‘ страція здійснює свої обов’язки у відповідних випадках разом з
уповноваж нм органом трудового колективу підприємства.

5. РОБО1 1 ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

5.1. Для п івників Адміністрації встановлюється наступний режим роботи :
- початок боти -  08.00 год.;

- перерва ідпочинок і харчування з 12.00 год. до 12.45 год.;
- закінчен роботи -  понеділок-четверг -17.00 год.;

п'ятниц і 5.45год.
- вихідні д -  субота, неділя.

Згідно ст. 
Підприєм

КЗпП України нормальна тривалість робочого часу для всіх працівник г 
! не може перевищувати 40 годин на тиждень.

5.2. Для п 'вгпків аптек та аптечних пунктів:
Ре : роботи підрозділів (аптек та аптечних пунктів) встановлюється з

урахуван!
виконавче

специфіки роботи за погодженням з місцевими органами
■'ОДИ.

Надати
роботи.

Для пр; 
графікам; 
чинного 3

■йому працівникові аптеки для прийому їжі 15 хв. без шкоди для

:іг !в підприємства тривалість щоденної роботи (зміни) визначаєте 
•’нності, які затверджує керівник підприємства з додержанням вим; 
одавства.

В тих с • урних підрозділах, де за умовами роботи не може бути додержан:
встановле ал я даної категорії працівників тижнева тривалість робочого час
запровадь
затвердже

ься підсумковий облік робочого часу з обліковим періодом 
наказом директора Підприємства.

Праці;
встановле

м аптек та аптечних пунктів залучаються до роботи в загаль:-:: 
ідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочог :
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-асу. Вих^’ч дні передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові д- 
плачуєть' в ньому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки пс:-:_ 
псячний с "пд (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий день, не 
:оже бути ■■■’даний інший день відпочинку

Згідно Ч" ■""м 1 статті 66 КЗпП працівникам аптек та аптечних пунктів надасть:
терерва д 
відпочинк

іппочинку та їжи , яка не включається в робочий час. Перерва дг 
і арчування надається, через чотири години після початку робєт

протягом "Л И Н .

5.3. На п шні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників
адміністр
5.4. Праці 

роботи в д
5.5. Аді\ 
контролю
5.6. Над у; 
робіт ад: 
дотримав 
після узго

рочується на одну годину.
який з’явився в нетверезому стані, адміністрація не допускає до 
обочий день.

ація та керівники структурних підрозділів зобов'язані 
ки на роботу та уход з неї працівників.
оботи, як правило не допускаються. Використання надурочних 
цією може використовуватися в окремих випадках та з 
іежень, передбачених чинним діючим законодавством, лише 

і з профспілковим комітетом підприємства.

5.7. Тр; 
встанови!

ь щорічної відпустки для працівників підприємства 
ю менше 24 календарних днів (Закон «Про відпустки»).

5.8. Черг 
урахувань 
сприятлі:
Графік в і 
попередін

шдання щорічних відпусток встановлюються адміністрацією з 
юбхідності забезпечення дієвості роботи підприємства та 
з для відпочинку робітників та службовців.

складається на кожен календарний рік не пізніше 31 грудня 
у та доводиться до відома усіх працівників.

5.9. Пран: 
за сімей

і за їх заявами можуть бути надані короткотермінові відпустки 
є Зставинами та з інших поважних причин без збереження

заробітне
підприєм

ш. на термін, обумовлений між працівником і Адміністрацією 
тривалістю не більше 15 календарних днів.

6. з а о ): ' !Я ЗА ДОСЯГНЕННЯ В РОБОТІ

6.1. За оте виконання трудових обов’язків, досягнення в роботі,
підвнщеіг 
роботі та

юдуктивності праці, підвищення якості продукції, новаторство в 
п ті досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення:
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а) В!" юсення подяки:

б) В'' ■"'ча премії;

В) НР' ’юдження цінним подарунком;

г) И'" 'р'лження почесною грамотою.

При за^то шні заохочень враховується точка зору трудового колективу.

Заохочені' призначається за наказом та доводиться до відома всього
колектив) знесенням у вигляді запису в трудову книжку працівника.

При застг  
стимул'О

анні заходів заохочення враховується моральне та матеріальне
"і г,раці.

6.2. Поп! 
обов’яз:;

икпм, які успішно та добросовісно виконують свої трудові 
даються в першу чергу пільги в області соціально-культурного та

ЖИТЛОР -̂' то чого обслуговування (путівки в санаторії та будинки
ВІДПОЧШН 'окращення житлових умов та т.п.). Таким працівникам надається
право пр( ійного роста на роботі.

7. ВЦП (АЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

7.1. ГУ; чня трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне
ВИКОНР' працівника, покладених на нього трудових обов’язків тягне за
собою уьання заходів дисциплінарного та суспільного впливу, а також
застое; 
У країн

інших заходів, передбачених чинним діючим законодавством

7.2. За "сн я  трудової дисципліни до працівника може бути застосовано
тільки их заходів стягнення:

14 

г\
ча;

’ Нет'НЯ.

Звільни "'^сті дисциплінарного стягнення може бути застосоване за:

обов'я
ем тичного невиконання працівником без поважних причин 
юкладених на нього трудовим договором або правилами

знутрі
застое;

трудового розпорядку, якщо до працівника раніше 
,гп заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

роботтг'
іу з тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом 

ез поважних причин; прогул (в тому числі за відсутність на
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роботі Пілт-тт,о трьох годин на протязі робочого дня без поважних причин);

- по ч на робот: в нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичтюг п'яніння;

- ВЧ'" ■чіня за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна
власні"' і, оновленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою
орган}', до
або застое

чпетенції якого входить накладення адміністративного стягнення
м,я заходів громадського впливу;

р т чх дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або
товар1" ч: сті. якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку
вдаси■ і "овноваженого ним органу;

прост}' :■
:і працівником, який виконує виховні функції, аморального 

сумісного з продовженням даної роботи.

7.3. Г мп-ені стягнення застосовуються органом, або особі якої надано
прав1
даного

на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду)
та.

7.4. Д—и
НИМ о-

зрне стягнення застосовується власником або уповноваженим 
т^зпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного

міся> о виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи
у зв’я ? :овою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Г "с 'парне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з
ДНЯ В" оступку (ст. 148 КЗпПУ ).

До 3'
оргаї
пояси

дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним 
зажадати від порушника трудової дисципліни письмові

7.5.3 душення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне
ДИСІИ ягнення.

повії
і ні виду стягнення власник або уповноважений ним орган 

хвати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним
ШКОД' ч, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

розп-
оголошується в наказі і повідомляється працівникові під 

■прне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку,
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зстан-лн-к'"'"''' ’шнним законодавством.

Я' и: гягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення
■раціві тг буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він
зважаєтьс <гм, що не мав дисциплінарного стягнення.

У"" " :ЗНИК не допустив нового порушення трудової дисципліни і до 
того у: " ' себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до
закінч с ороку.

Протяг • ; --у дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до
праці в ”■ ^тосовуються.

Власті ’ 
дисцш 
дисцип

човноважений ним орган має право замість накладання 
стягнення передати питання про порушення трудової 

взгляд трудового колективу або його органу.

Таких
більш’
прогу:

огульниками є працівники, як ті, що були відсутні на роботі 
итт на протязі робочого дня без поважних причин, так і ті, що 
юбочий день.

стягне
бІЛЬП’е
поваж
вироби
застое
винаг і
виплат

від застосування заходів дисциплінарного та суспільного 
ник, який здійснив прогул ( в тому числі відсутність на роботі 
!Н без поважних причин на протязі одного робочого дня) без 

пбо поява на роботі в нетверезому стані, залишається без 
іії повністю або частково. В даному випадку, можливе 
юциплінарного стягнення у вигляді зменшення розміру 
езультатами роботи підприємства за рік, або повністю не 

инагороду.

7.7. Г
(відді

лшнього трудового розпорядку вивішуються у підрозділах
ому місці.

Наталя ДОЛОМАН

Від трудового юзйективу:

Ольга МОІСЕЄВА
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Додаток З

До Колективного договору

1. П -  
праці та г
обслугову 
виконав "' ■

2 . Д-
о

покази'" 
загальг' ”

4. ;
півріч1 ■ 
основі
южног

пенсів

високо

посада ■ 
у виг. 
резулк

с
заціка1
встатт^

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання працівників

,г'‘,'сння про преміювання вводиться з метою посилення мотивації 
щення впливу матеріального стимулювання на якість і культуру 

■чя, зростання продуктивності праці, якісного та вчасного 
•чх видів робіт, які забезпечують діяльність Підприємства.
'.аоження поширюється на всіх працівників Підприємства, 
і може нараховуватися кожному працівнику в залежності від 
тупості закладу (структурного підрозділу), особистого внеску в 

'■тати роботи підрозділу, закладу.
! може виплачуватися за підсумками роботи за місяць, квартал, 

о до професійного свята - Дня фармацевта, за умови виконання 
чків діяльності Підприємства і залежно від особистого внеску

"”ка.
оваттття може здійснюватись за наявності коштів до:

'їх свят;
н х дат працівників та при звільненні у зв’язку з виходом на 
гі я в, які відпрацювали в закладі 2 і більше років;
" • дат Підприємства та структурних підрозділів.

гже виплачуватися також з метою заохочення працівника до 
чюї та високоякісної роботи.

t  премії визначається у відсотковому співвідношенні до 
те-■■у за фактично відпрацьований час або у конкретному розмірі 

їпної суми відповідно до їх особистого внеску в загальні

"" фіітпнсових можливостей підприємства, з метою посилення 
досягненні високих кінцевих результатів роботи роботодавець 

озмір пг 'мії працівникам підприємства.
; достроченої заборгованості з виплати заробітної плати
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іремі:
1 .

не здійснюється.
оціню: діяльності застосовуються такі показники, як критерії

премій
_ 1 1 1 1 ' "ня планових показників; 

пня ог :ягів реалізації;

- ’ С
тнт '■ ■ а ктивності праці;
: я я :ті продукції, робіт, надання послуг; 

ня собівартості продукції через економію усіх видів витрат;
°тттіЯ використання обладнання, машин, виробничих

потуж г
я с’" ввини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів.

інстру: :асни настин.

повніс
вники Підприємства можуть бути позбавлені премії частково або
а;ках:

■ня пре пл відпуску лікарських засобів по рецептах;

г
в прийомі рецептів на приготування ліків або відмова за відпуск 

юрських препаратів;

/
якісне вберігання товарів і інші порушення фармацевтом
мм);

с

’вння санітарно протиепідемічного режиму в аптеці;

пто товарів неаптечного асортименту;

■сну підготовку і передачу аптечної документації в вищестоящу 
ю чи адміністрацію;

етичного запізнення на роботу;

ТОКСШ’
■є робочому місці в нетверезому стані, в стані наркотичного або

■'іння;
(в. т. ч. відсутності на робочому місці без поважних причин)

бІЛЬШ ",

ДИСЦІ"
труд^'

-пня до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової 
"ілежн "■ о виконання посадових обов'язків, правил внутрішнього

чдк' чтіцо;
пня пр. вил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної

безп^'
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- відсутності коштів на підприємстві;
- збитковості у підрозділах.

13. Підставою для нарахування премії є дані бухгалтерської та 
статистичної звітності та аналіз виконання показників діяльності.

14. позм;р премії може збільшуватися у зв’язку із роботою працівників у 
вихідні, святкові та неробочі дні, а також понад встановлену норму робочого 
часу, якщо це не по графіку роботи.

15. Премії не виплачуються працівникам за час перебування у відпустках, 
тимчасові !' працездатності, навчання на курсах підвищення кваліфікації (крім 
премії дп при ’ псійного свята -  Дня фармацевта).

16. Преміюванню підлягають працівники, які відпрацювали в установі
протягом вс г>Г0 періоду, за який здійснюється преміювання. Працівникам, які 
прийняті 1 роботу після початку звітного періоду, премія за фактично 
відправ’.пі- "й час може бути виплачена пропорційно відпрацьованому часу 
або за о1 спільним рішенням Роботодавця та Профкому у повному обсязі.

Г ч роботи працівника на умовах неповного робочого дня або
неповне '"чого тижня, премія нараховується на загальних підставах.

Н штикам, які звільняються з роботи в період, за який провадиться
преміюй0' "місяць, квартал), премія не виплачується, за винятком 
працівп : звільняються у зв’язку з призовом або вступом на військову
службу тних сил України, Національної гвардії України, переведенням у
встаног порядку на роботу до іншого підприємства, закладу,
скорочо 'сельності (штату) працівників, виходом на пенсію або за станом
здоров’

У т виплачується працівникам на підставі наказу по Закладу.
2' ’вттику Закладу премія виплачується за рішенням

(розпор м) власника або уповноваженого ним органу на загальних
під стан латково, на умовах, передбачених контрактом.

2 пики структурних підрозділів преміюються за показниками
діяльне зділів.

Від ад' ацп

Наталя ДОЛОМАН
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Додаток 4

До Колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
о н адан н я  м а тер іа л ь н о ї допомоги працівникам

1. Г
Закону 2 
зиконані 
еоціальн 

2Л
- на оздо;

3 . Б
- при зві:
- у зв’язг
- в інших

4.
фактично
посадове
загальні

5.
оздоровл
будь-якої

6 .
ПІДПрИЄМ

7. іґ 
хворобою 
визначає! 
понесені Е

8. П 
клопотані 
матеріал ь' 
підлягаю

9. Б 
здійснюєт 
прикладег

положення розроблено згідно із вимогами КЗпП України, 
їни «Про оплату праці» з метою забезпечення якісного 
з півниками своїх професійних обов'язків, оздоровлення та 
помічного захисту працівників, 
пальна допомога надається працівникам:
"ЧИЯ.

пальна допомога також може надаватися працівникам:
■4 в зв’язку з виходом на пенсію; 
юртю працівника ;
дках (що визначаються окремим наказом Роботодавця), 
■пальна допомога на оздоровлення виплачується в межах 
'чиїх коштів у підприємства, у розмірі від 20% до 50% 

пду працівника у залежності від його особистого внеска у 
■ іти роботи установи.
і поділу щорічної відпустки на частини, допомога на 
виплачується працівникові один раз на рік при наданні 

'тин щорічної відпустки.
■пальна допомога надається за наказом директора

матеріальної допомоги на лікування у зв’язку з тяжкою 
іп’язку зі смертю працівника, а також в інших випадках 
•г дивідуально з урахуванням поданих документів про 
ч та конкретних обставин.
м має право вносити на розгляд керівника Підприємства 

"'опозиції та рекомендації про надання працівникам 
■омоги, зокрема, щодо розміру матеріальної допомоги, які 
’ язковому розгляду.
т матеріальної допомоги у зв’язку зі смертю працівника 
і  підставі заяви одного з членів сім’ї померлого, з 
ипії свідоцтва про смерть.

Від адм'

Наталя ДОЛОМАН

ктиву:

Ольга МОІСЕЄВА
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Додаток № 5
До Колективного договору

про поряд~

1. Пол 
фізкультур 
відповіднос 
та гарантії 
Закладу т; 
України.

2. Г 
масову, фі 
їх Профко- 
права та гг

3. К 
Профком»

4. І 
виплатою 
наявності

5.
фізкульту 

6.1 
фізкульт»

Ку
- оп 

конферен'
- п

"•леїв, В'
•Г/ЗИЧНО-.

- ог
Д'А'АТОто')

- П] 
новорічні:

- за 
інформац

- ви
- пр 

відеокаме’
- п

ПОЛОЖЕННЯ
здійснення видатків на культурно-масову, фізкультурну 

та оздоровчу роботу
■ення про порядок здійснення видатків на культурно-масову, 
та оздоровчу роботу (надалі - Положення) розроблене у 
з статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права 
' "ості», інших норм чинного законодавства України, статуту 

уту Професійної спілки працівників державних установ

ток перерахування Підприємством коштів на культурно- 
турну та оздоровчу роботу (надалі - коштів) та використання 
егламентується Законом України «Про професійні спілки, їх 
дальності», цим колективним договором, 
перераховуються на рахунок Профкому (на субрахунок 

"естоящій організації Профспілки), 
перераховуються Підприємством щомісячно одночасно із 
тної плати або за інший, більш тривалий період при

ом може кооперувати кошти на культурно-масову, 
оздоровчу роботу.
м за рахунок коштів, перерахованих на культурно-масову, 

щоровчу роботу, може здійснювати витрати на: 
часову роботу:

. грат профспілковому активу на участь у зборах, семінарах, 
падах, лекціях тощо;

ня квитків та абонементів для колективного відвідування 
% концертних залів, театрів, кінотеатрів, цирку, стадіонів, 
у "шх вечорів тощо;
ці о дозвілля (міські і заміські екскурсії, маршрути вихідного
'•» ' лтокуїкхв ХЛ\да\р\\ол с т  'а-а;

я новорічних, професійних та інших свят, придбання
пупків;

■ іглядної агітації, календарів, слайдів, електронних носіїв
у»
•н ■ ■ я друкованої продукції для потреб Профкому;

плівок, електронних носіїв інформації для фото- кіно- 
"влення фото продукції;

квітів та квіткової продукції, сувенірів, призів для
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ВЄДЄН Н "Т

- пр!' 
уршетів;

с і л  

туристичн
- 0 П "

- опл 
свят тощо:

- оп 
засоби мас

- п 
оголошені

Фіз

Підприємс
-  01 

проведені
- з

заходів;
- ог
- Ш

тощо для
- в

заходів;
Озд
-  Ш ‘

рішення 
на базах г

- П]
рішення І 
заміські с

9.
визначаю
витрачаю

10.
оздорови

11.

трудовой 
Від адм

с/ і ^

атг е-- : е . е- : ш .дань, нарад, семінарів тощо;
;ня ;ог:д :_  е дл- лговедення тематичних вечорів, вогників,

у рендл гдтзтранспорту для проведення екскурсій,
з'їзде : то де:
■’ас ; 7г-:- - і організацію заходів;
юс г е гд.д сго дія організації урочистих заходів, новорічних

поз-' 'ревлень, привітань працівників, ветеранів праці через
інфевмації:
знн делярських товарів для оформлення плакатів,
юп нь тощо: 
гуі іу роботу:
ч за о спортивно-масових заходів для працівників
а чл дів їх сімей;
пр зду учасників (працівників Підприємства) до місця

•ют них заходів і назад;
чя учасників харчуванням при проведенні спортивних

пре медичного персоналу, обслуговуючого персоналу; 
іня ам’ятних подарунків, медалей, жетонів, грамот, кубків 
лдж чня команд- переможців та призерів змагань;

чя друкованої продукції для забезпеченні спортивних

'■ г боту:
! ■• /тівок з частковою (повною оплатою у відповідності до 
м для оздоровлення членів Профспілки та членів їх сімей)

, в пансіонатах, санаторіях;
іутівок з частковою (повною оплатою у відповідності до 
для оздоровлення дітей членів Профспілки) в міські та
бори.

напрямки використання коштів та їх розміри 
комом у відповідності до цього Положення і не можуть
заходи .

ський облік коштів на культурно-масову, фізкультурну та 
йснюється Профкомом.
е рідше одного разу на рік звітує на зборах (конференції) 
про використання зазначених коштів.

Від трудового колективу:

Наталя ДОЛОМАН с & к * / Ольга МОІСЕЄВА
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Додаток 6
До Колективного договору

ПЕРЕЛІК ■' ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
їй

••осуд

Лез.
засіб

для
унітаза

40 мл на 
одну 

обработ
ку

Миючий
засіб

для
поверхонь

10 мл на 10 
м2

Гумові
перчатки

Мило 
рідке для 
санвузла

0,5л

Ганчір'я
для

мит'я

поверхні/
підлога

Пакет
для

сміття
(35л/60л)

Туалетний
парір

на місяць

Аптека 14 Г 
105,57 кв.м 
(1 санвузе:1

о 1,5л і і 3/2 і 4

Аптека 1. 
(241,8 кв.м 
(1 санвузе:

*■) 1,5л і і 3/2 і 4

Аптека № 1 
470,2 кв.м. 
(1 санвузе.

2 2л і і 3/2 і 4

Аптека 17 . 
477,9 кв.м 
(1 санвузе:1

2 2л і 2 3/2 і 10

Аптечный 
пункт №3 
кв.м.
(гінеколог!

0,5 і 1/1 і

АптечныТ 
пункт №2 
19,7кв.м. 
(ТМО)

0,5 і 1/1 і

Аптечные 
пункт .№6 
18,2 кв.м. 
(зелена по:

0,5 і 1/1 і

Від адм: ї:

с А / Наталя ДОЛОМАН

Від трудового колективу:

Ольга МОІСЕЄВА



Додаток № 7
До Колективного договору

ПРО'’
НАД А ■

ПЕРЕЛІК
ЕСТЙ ТА ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ БЕЗКОШТОВНО 
Б Т МИ ПНІ, ЗМИВАЮЧІ ТА ЗНЕШКОДЖУЮЧІ ЗАСОБИ*

■ Прої. овіз р-аналітик) М и л о  г о с п о д а р с ь к е 2 0 0  гр.

Фармацевт М и л о  г о с п о д а р с ь к е 2 0 0  гр.

; М и ш ш к  мс ічного посуду Гі ампул М и л о  г о с п о д а р с ь к е 2 0 0  гр .

[Моле
(санітар

:;ч: сестра 
жбиральниця)

М и л о  г о с п о д а р с ь к е 2 0 0  гр.

Водій авто анспортного засобу М и л о  г о с п о д а р с ь к е 2 0 0  гр.

Ф асу мед них виробів М и л о  го с п о д а р с ь к е 2 0 0  гр.

Контр ’од)- іії медичного п р и зн а ч е н н я М и л о  г о с п о д а р с ь к е 2 0 0  гр.

П ер е  і» род} К"ії медичного п р и зн а ч е н н я М и л о  г о с п о д а р с ь к е 2 0 0  гр.

Від

'V

Від трудового колективу:

_Натн тя ДОЛОМАН Ольга МОІСЕЄВА



Додаток № 8
До Колективного договору

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ 
БЕЗОГ ГАТНО ВИДАЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ ТА САНІТАРНИЙ 

ОД  ̂ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

№ Н а  ■ ' • ’.у в а ш ія  р о б іт ,
і; “ 'їй  т ч  п о с а д

Найменування
засобів

індивідуального
захисту

К-
сть

Строк
експлуата

ції
(місяців)

1. П р о в ' а,фармацевти, 
У
Т.Ч. Г ■ "'Піки відділів 
аптс ’ста нов, що 
займа ! .ся і : мійомом 
тазбі' ~>м товарів,
фасу і .............. ,,
саніт

Х а л а т  б а в о в н я н и й  
б іл и й

2 2 4

2. Пр
а 11 а л :

Х а л а т  б а в о в н я н и й  
б іл и й .
О к у л я р и  за х и с н і, 

або  м аск а .

2

2

2 4

д о  з н о с у , 

2 4

Від аду’

о й 1

тзції: Від трудового колективу:

Наталя ДОЛОМАН Ольга МОІСЕЄВА

57



Додаток № 9
До Колективного договору

ПЕРЕЛІК
Т .........ЗНИКІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У РОБОТІ

д е : а т о ч і  з а с о б и , а  т а к о ж  п р а ц ів н и к ів , я к і
З АЙНЯТІ ПРИБИРАННЯМ САНВУЗЛІВ

№ І [осада, професія %
доплати

1 дша медична сестра 
’ рка-прі: биральниця)

10

2 ійник посуду і ампул 10

Відад.',: т ’' ії:

т і / Наталя ДОЛОМАН

Від трудового^лективу:

/  Ольга МОІСЕЄВА
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Додаток № 10
До Колективного договору

ПРОФт X  
ДОПЛ 

ГОДИНІ

наказ Міністер 
впорядкування уу 
ааселення»п.ї Г

ПЕРЕЛІК
"ОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

ЗА РОБОТУ В НІЧНИЙ ЧАС В РОЗМІРІ 35 %
А РИФНОЇ СТАВКИ (ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ) ЗА 

НУ ГОДИНУ РОБОТИ (3 22.00 ДО 6.00)
паці та соціальної політики та МОЗ України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про 
’пти праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту

.V» г чя структурного 
чозділу

Найменування професії, посади

1 Ап^4’ ункт №2 Завідувач аптечним 
пунктом

1 Аі ункт №2 провізор
2 А !1КТ У фармацевт

Від адмінАг

( й і Х '  І Т
Від трудового колективу: 

аталя ПОЛОМАН Ольга МОІСЕЄВА

*
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Додаток № 11
До Колективного договору

ПРОФ'Л
допл

ГОДШ

ПЕРЕЛІК
"ОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

V РОБОТУ У ВЕЧІРНІЙ ЧАС В РОЗМІРІ 20 % 
РИФНОЇ СТАВКИ (ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ) ЗА 
ІУ ГОДИНУ РОБОТИ (3 18.00 ДО 22.00)

№ >ання
ст підрозділу

Найменування професії, посади

1 Аг ег Завідувач аптекою, провізор , 
фармацевт

2 Аптеї* Завідувач аптекою, провізор , 
фармацевт

Відадммг Від трудовогокблективу:

о Іаталя ДОЛОМАН Ольга МОІСЕЄВА
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Додаток № 12
До Колективного договору

ПЕРЕЛІК
ПРОФЕСІЄ ' ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ДОДАТКОВА 

ВІДГ СТКА ЗА ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ ЗГІДНО 
ЮСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 17 листопада 1997 р. N 1290

X V  "ОЗЛРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ
Працівники аптек

1 3  ід у в ач  а п т е к и 7
2 'д у в а ч  в ід д іл у  а п т е к и 7
3 д у в а ч  а п т е ч н о г о  п у н к т у 7

і в і з о ] . у к л а д а л ь н и к -п а к у в а л ь н и к , ф а р м а ц е в т , 
^ у в а л ь н и к  м е д и ч н и х  в и р о б ів 7

5 ю д ш ч  м е д и ч н а  с е с т р а  (с а н іт а р к а -п р и б и р а л ь н и ц я ) 7

Додаток № 13 
До Колективного договору

ПЕРЕЛІК
"С7 Т І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ З НЕНОРМОВАНИМ 
_____________РОБОЧИМ ДНЕМ___________________

№
Меі" вання професій, посад

Тривалість
щорічної

додаткової

Усього 
календарних 

днів відпустки
1 Г О Л О В И " Ч Л Т Є  ї 7 31
2 Б у х га ч і 7 31
3 В о д ій  а. : н и х  за с о б ів 7 31
4 Н а ч а л ь н а  ■ л іл  п о с т а ч а н н я  (н а ч а л ь н и к  в ід д іл у  

а п ек и )
7 31

5 З а с т у п і"  VI' іа  а п т е к и 7 31
6 П р о в  п е р е г л я д а ч  п р о д у к ц і ї  м е д и ч н о го  

п р и з і" !1 'т р о л е р  п р о д у к ц і ї  м е д и ч н о го  
п р и з і :

7 31
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Додаток № 14
До Колективного договору

Г'

На

агг

ап

4
О Г ’ С'

5
ап

6
ап

7
ап

8
ап

ПЕРЕЛІК
РАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ПРИЙОМ ЇЖІ 
ОБОЧОГО ЧАСУ НА ТИХ РОБОТАХ, ДЕ ЗА УМОВАМИ її 
ШІІЯ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ ПЕРЕРВУ ДЛЯ

ВІДПОЧИНКУ ТА ХА]РЧУВАННЯ
вання

’Ш О г О

тілу

Найменування
посади

(професії)

Порядок та час 
приймання їжі

Місце
приймання їжі

ьси
■ункти

Завідувач
аптеки

15 хв. Кімната для 
прийому їжі

ТІ

уи,"ги
Завідувач відділу 
аптеки

15 хв. Кімната для 
прийому їжі

ги
ункти

Завідувач
аптечного
пункту

15 хв. Кімната для 
прийому їжі

ч
'Н^Н

Провізор 15 хв. Кімната для 
прийому їжі

и
VII кти

' умацевт 15 хв. Кімната для 
прийому їжі

ТІ

7ТКТИ
Фасувальник
медичних
виробів

15 хв. Кімната для 
прийому їжі

[
’чхтн

ттролер 
п редукції
• ’СДИЧНОГО

призначення

15 хв. Кімната для 
прийому їжі

ІКТИ

’~г споглядач 
дукції

ПІЧНОГО

"■'значення

15 хв. Кімната для 
прийому їжі

Від адмі

- С £ ’ Таталя /'

Від трудового К9л^ктиву:

ЗМАН Ольга МОІСЕЄВА
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Додаток № 15
До Колективного договору

І15 Н а

3.

4.

5.

6. С

7. Гаї
8. Гаг

*

9.

ПЕРЕЛІК
ВІДПОГ ДАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ НОРМ 

ЛОЛОЖГ > КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

іу  колекти 11 ого 
■овору

Термін Посада відповідального за 
виконання

і положені п о с т ій н о Д и р е к т о р  
Г о л о в а  П р о ф к о м у

'4 відносинг п о с т ій н о Д и р е к т о р
В ід п о в ід а л ь н а  о с о б а  п о  

к а д р о в ій  р о б о т і 
Г о л о в а  П р о ф к о м у

' зайпяа ПОСТІЙНО Д и р е к т о р
В ід п о в ід а л ь н а  о с о б а  п о  

к а д р о в ій  р о б о т і 
Г о л о в а  П р о ф к о м у

■а.та п р а ц і п о с т ій н о Д и р е к т о р
Г о л о в н и й  б у х га л т е р  

Г о л о в а  П р о ф к о м у

о н а  п р а ц і п о с т ій н о Д и р е к т о р
В ід п о в ід а л ь н а  о с о б а  з О П  

Г о л о в а  П р о ф к о м у

і рудові пільги, 
гомпенсан1':'

п о с т ій н о Д и р е к т о р  
Г о л о в а  П р о ф к о м у

'ості пр аму ПОСТІЙНО Д и р е к т о р

і вішкам - нам
'])СПІЛКИ
'^жавних з— іадів
. ТІЇІІИ

ПОСТІЙНО Д и р е к т о р  
Г о л о в а  П р о ф к о м у

' ВИКОНП" І не рідше ОДНОГО Д и р е к т о р
0 до го р а зу  н а  р ік Г о л о в а  П р о ф к о м у

Від адміт?' 

____ 0 & г

Від трудового крДективу: 

і ОМАН Ольга МОІСЕЄВА
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Додаток № 16
до Колективного договору

СКЛАД
СПГЛ' ЛОЇ КОМІСІЇ З КОНТРОЛЮ 

ЗИКОтУ- ГЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
№ дставішкп фін Посада, П.І.Б.

1
В ід  З а к л а д і” Г о л о в н и й  б у х г а л т е р  Ж и г а л о в а  Г .В . 

З а в ід у ю ч  а п т е к и  № 1 7 1  Ч у п р и н а  О .Б .

2
В ід  П р о ф к о у  : Н а ч а л ь н и к  в ід д іл у  п о с т а ч а н н я  

М о іс е є в а  О .І. 
Б у х г а л т е р  Г у с є в а  Т .В .

Від адміністрації:

о &

Від трудового колективу:

Наталя ДОЛОМАН Ольга МОІСЕЄВА
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Додаток № 17
до Колективного договору

; - : г- ходи щодо досягнення встановлених
норма і б  ' праці та виробничого середовища ,підвищення

існ> ;и праці запобігання випадкам виробничого
т вматизму на 2020-2023рр.

н/з Ні тахс. р с ' і т В артість
(тис.грн.)

Строк
виконання

Відповідальна
особа

1
зн ан ь  з п и тан ь  о х о р о г  
пра . ..т :нсної безп еки  
посадов: ^с іб

1,2 2020-2023 Моісеєва О.І.

2 П еревірка •'!о гн е гаг 'П " л  
аб ір и д ^  'н я  вог ■ '■ 'и к ів

3,0 2020-2023 Моісеєва О.І.

3 П р о зед еп и т  стан у  зад ного 
зазем л ен 11'7 та  ізоляці" т риладів

3,0 2020-2023 Моісеєва О.І.

4 П ридбай  спец. одяг; 24,0 2020-2023 Моісеєва О.І.

5 П р  дбан чіл.". ї ї  ти х  
зас< бів

3,0 2020-2023 Моісеєва О.І.

В сьо го  : 34,8

Від а;

Ж.
:трг Від трудового

тт°таля , ОЛОМАН

тиву:

Ольга МОІСЕЄВА
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