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цей Колективний договiр укладено вiдповiдно до положень
КонститУцii Украiни, КоДексу закОнiв про працю Украiни, Законiв Украiни
кПрО колективнi логоворИ i угоди>, <Про професiйнi спiлки, Тх права .I.a

гарантii дiяльностi>, <Про соцiальний дiалог'в YKpaTHi>, <Про вiлпустки>,uпро охорону працi>' ппро оплату працi>, законодавства Укратни проохоронУ здоров'я, iнших нормативно-правових aKTiB УкраТни, nonornar,,,
Генеральноi угоди з працi на 20Ig - 2O2l роки, Галузевоi ia територiальноТ
угоди мiж MiHicTepcTBoM охорони ,дороЪ'" Украl'ни та IДt-прфсгliлки
працiвникiв охорони здоров'я УкраТни на zolT-zoz1 роки, з метою
регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин i
узгодження iHTepeciB найманих працiвникiв та з€вначеноi нижче сторони
Роботодавця, i включас зобов'язання cTopiH, якi спрямованi на створення
умов для пiдвищення ефективностi роботи комунального некомерцiйrrоl.о
пiдприсМства - заклаДу охороНи здороВ'я, реалiЗаuiI професiйних, трулових
i соцiально-економiчних прав та гарантiй працiвникiв, встановлення лJlя Ilих
додаткових, порiвняно iз законодавством, пiльг та компенсацiй.

роздIл l
ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННrI

1,1, Колективний договiр укладено мiж комун€tльним некомерцiйним
пiдприсМствоМ <ТеритоРiально-медичне об'еднання <Багатопрофiльlrа
ЛiКаРНЯ iНТеНСИВНИХ Методiв лiкування та швидкот медичноi допомоги)) N4I\4P
ЗОu (o-i - Заклад) в особi керiвника головного лiкаря гддоI\4ського
Вiталiя Iгоровича, який дiс на пiдставi gTaryTy Закладу (да.lri
Роботодавець) з однiсТ сторони та профспiлковим KoMiTeToM первинt1оi'
профспiлковоТ органiзацiТ комунrLльниМ некомерцiйним пiдприсмство\1
<територiально-медичне об'сднання <Багатопрофiлiна лiкарня i нтенси Btl их
методiв лiкування та швидкоТ медичноТ допомоги) ММР ЗО IIрофсlliлки
працiвникiв охорони здоров'я УкраТни в особi голови тихогСj IОрiя
Iвановича, який дiе на пiдставi Статуту Профспiлки (далi - Профком) з
лругоТ сторони; разом - Сторони.

1,1,1. Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються
дотримуватися засад соцiального партнерства: паритетнос.гi rrрелс,tаtstiицlIJа,
рiвноправностi cTopiH, взасмноi ЪiдпЬвiдальностi, *оr.rру*тивностi та
аргументованостi при проведеннi переговорiв щодо укладання колективного
договорУ, внесення змiн i доповнень до нього, а також при вирiшеннi Bcix
питань виробничих i трудових вiдносин.

|,|,2, При Укладаннi коЛекТивного договору Сторони виходять з того,що його положення не можуть погiршувати становище працiвникiв
порiвняно з чинним законодавством Украrни. Визначенi законодавство]\1
норми i гарантiт с базовими мiнiмаJIьними гарантiями, на пiдставi яких чколективному договорi встановлюються додатковi rруооui ru .оцi."r";-



1. 1.3. Невiд'емною частиною даного
до нього М 1-25

Колективного договору с Додатки

1.2. Сфера дiТ Колективного договору:
|,2,| , Колективний договiр с локаJIьним нормативним aK.,.oNI

соцiального партнерства, який rrрйr"u"aний для регулювання колективних
ТрУДоВиХ вiДносин, а також соцiально-економiчних n"ruru, якi пiдляг?ютIr
визначеннЮ за погодженняМ CTopiH вiдповiдно до положень чинного
законодавства.

|-2.2. !iя Колективного договору поширюсться на Bcix працiвникiв, якi
перебувають в трудових вiдносинах iз Закладом, а у випадках, передбачених
циМ КолективниМ договороМ на iнших осiб (членiв .irjT працiвникiв,пенсiонерiв, якi припинили труловi вiдносини iз Закладом, штатних
працiвникiв Профкому тощо).

l ,2,з, Керiвник закладу визна€ Профком сдиним пов'оважIi импредставником Bcix працiвникiв Закладу в колективних переговорах.
|,2,4' КолектиВний договiР визначае узгоджеНi поЪицii i дiТ CTopiH.спрямованi на спiвпрацю, створення умов для пiдвищення ефективностi

роботи Закладу, реалiзацiю на цiй ocHoBi професiйних, трудових i соцiально-
економiчних прав та гарантiй працюючих.

1,2,5, Положення цьоГо КолекТивного договору дiють безпосередньо iобов'язковими для дотримання Роботодавцем, найманими працiвниками
Профкомом.

1.3. fliя Колективного договору:

економiчнi гарантiт та пiльги з урахуванням ре€шьних можливостей
виробниЧого, матерiальноГо та фiна".оrо.О забезпечення Закладу.умови трудових договорiв найманих працiвникiв не можутьсуперечити положенням Колективного договору, а у разi icHyuaHH"(виявлення) такот суперечностi, вiдповiднi умови автоматично визнаються
недiйсними.

1.3.1. Колективний договiр набувас чинностi з
уповноваженими представниками cTopiH iдiс до 2025.

|.3.2.У разi не переукладання Колективного
визначений п. l.з.l, цей Колективний договiр продовжус
нового.

1.3.3. У разi реорганiзацii Закладу Колективний логовiр дiс д9 моменту
укладення нового колективного договору i с обов'язковим до u"nonu""o
правонаступником до моменту укладення нового Колективного договору.змiна керiвництва, складу, структури, найменування cTopiH не тягне за
собою зупинення дii або втрату 

"rrro.Ti цього !Ьговору
|,з,4, Жодна зi cTopiH, Що уклали цей колективний договiр, не може

протягом усього TepMiHy його дiТ в односторонньому порядку приймати
рiшення, що змiнюють норми, положення, зобов'язаннf, за цим Колективним
договором або припиняють iх виконання.

1.3.5. У десятИденний строК пiслЯ пiдписаНня КолеКтивногО ДоговоруСторони забезпечують ознайомлення з його змiстом працiвникiв Заклалу.

моменту пiдгlисаrttlя

договору у строк
дiяти до укладання



Новоприйнятi працiвники ознайомлюються з Колективним договором пiд час
прийняття на роботу.

1.3.6. Роботодавець i Профком (не Рiдше одного разу на piK) звiтую,гь
про виконання положень Колективного договору на загальних зборах
(конференцiТ) трудового колективу.

I.з.7 , Змiни та доповнення до колективного договору вносяться у
зв'язку зi змiнами положень чинного законодавства Украiни, Генеральнот
угодИ з працi на 2019 - 202l роки, ГалузевоI та територiальноТ угоди MirK
MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни та LIK профспiлки працiвникiв
охорони здоров'я Украiни на 2017-2021 роки, та за iнiцiативою однiеТ зi
CTopiH пiсля проведення переговорiв (консультацiй) та досягнення згоди.
вiдповiднi змiни i доповнення набувають чинностi пiсля схвалення
загаJIьними зборами (конференцiею) трудового колективу i пiдписання Тх
Сторонами. Змiни та доповнення до колективного договору MaIoTb бути
зареестрованi у встановленому порядку.

1.З.8. У РаЗi НеОбхiдностi внесення змiн i доповнень до Колективного
договору Сторони розглядають вiдповiднi пропозицii спiльно i приймають
рiшення у 10-денний TepMiH вiд дня Тх отримання.

1.3.9. Сторони розпочинають переговори з укладання Колективного
договору на новий строк не ранiше нiж за 3 мiсяця до закiнчення TepMiHy на
який його було укладено.

1.з.10. Сторони зобов'язуються взаемно i свосчасно надаваl.и
iнформаЦiю, необхiднУ для ведення колективних переговорiв i здiйсненrrя
контролю за виконанням Колективного договору.

роздIл 2
ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

2. L Робоmоdавець зобов'язуеmься :
2.t.\. Забезпечити ефективну лiяльнiсть Закладу за рахунок бюлжетних

та iнших незаборонених законодавством коштiв.
2.|.2. Уникати буль-яких проявiв дискримiнацiТ у сферi прачi, зокрема

порушення принципу piBHocTi прав i можливостей, прямого або непрямого
обмеження прав працiвникiв залежно вiд раси, кольору шкiри, по.;.Iiти,ltlltх,
релiгiйних та iнших переконань, cTaTi, гендерноi iдентичностi, сексуальноi
орiентацii' етнiчного' соцiальногО та iноземногО походження, BiKy, cTalry
здоров'я, iнвалiдностi, пiдозри чи наявностi захворювання на вIл/сшд"
сiмейного та майнового стану, сiмейних обов'язкiв, мiсця проживання,
членства у професiйнiй спiлцi чи iншому об'еднаннi громадян, звернення або
HaMipy звернення до суду чи iнших органiв за захистом свотх прав або
надання пiдтримки iншим працiвникам У захистi Тх прав, за мовними або
iншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами if
виконання.



2.1.3. Забезпечити розробку та погодження з Профкомом посадових
(робочих) iнструкцiй (фУнкцiон€Lльних обов'язкiв) для- Bcix працiвникiв
пiдприсмства, положень про вiдокремленi пiдроздiли, cTpyKTypHi пiдроздiли
(служби) та сво€часне ознайомлення з ними працiвникiв.

2.I.4. Не застОсовувати контрактну форму трудового договору, KpiM
випадкiв, прямо передбачених законами УкраТни.

2.1.5. !о початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором
роз'яснити йому пiд пiдпис права, обов'язки, поiнфорrу"u., про умовипрацi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i
шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки Тх
впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за роботу в таких
умовах вiдповiдно до чинного законодавства та цього Колективного
договору.

2.|.6. СтворитИ для праЦiвникiв належнi умови працi, стачiонарttим
зв'язком, персонаJ]ьними комп'ютерами та необхiдним для робот.ипрограмним забезпеченням, доступом до мережi IHTepHeT, професiйноrо
лiтературою та перiодичними медичними виданнями, зокрема,
електронними.

2.|.6.а. У випадку виникнення епiдемiй або масових iнфекшiйttих
захворювань при yMoBi створення госпiталю на базi лiкарнi органiзовувати
безкоштовне триразове харчування спiвробiтникiв госпiталю.

2.1.7. Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, не обумовленоТ
трудовим договором.

2.1.8. Здiйснювати звiльнення працiвникiв - членiв Профспi;rки за
iнiцiативою Роботодавця виключно за наявностi попередньот згоди
профкому в порядку i випадках визначених чинним законодавством.

2.|.9. Про наступне вивiльнення працiвникiв персонально
попередЖаютЬ не пiзнiШе нiЖ за два мiсяцi. При вивiльненнЯ ПРаЦiвникiв 1,випадках змiн в органiзацiт виробництва i праui враховусться переважне
право на заJIишення на роботi, передбачене законодавством.

2.|.|0.НадаватИ можливiсть бажаючим працювати на умовах неповного
робочогО часУ з оплатою пропорцiйно вiдпрацьованому часу (фактичному
обсягу виконуванот роботи), зi збереженням трудових прав працiвникiв rrа
оплачуванi вiдпустки повноi тривалостi, Bcix гарантiй, .rin"., компенсацiй,
установлених трудовим договором.

2.1.| 1.ЗабезпеЧити насТавництво над молодими фахiвцями,сприяти Тх
адаптацii в колективi та професiйному зростанню.

2.|.l2. РозiрватИ трудовий договiр у TepMiH, визначений праuiвником,
якщо У Закладi не виконуеться законодавство про працю, умови
колектиВногО чи трудового договору з виплатою вихiдноТ допомоги у розмiрi
середнього заробiтку (ч. 3 ст. З8, ст 44 КЗпП УкраТни).

2.1.1З. Повiдомляти працiвникiв про HoBi нормативно-правовi акти 1.а
документи, якими регулюються трудовi вiдносини, органiзацiя i умови праrti"
роз'яснювати Тх змiст, права та обов'язки працiвникiв.



2.1.14. Сприяти пiдвищенню квалiфiкацiТ лiкарiв(провiзорiв);
молодших спецiалiстiв з медичноi освiтою

2,1 ,15, Сприяти перiодичномУ проходженню KypciB пiдвищення
квалi фiкацii працiвниками.

2.1.1б. Визначати труловий розпорядок у Закладi Правиламивнутрiшнього трудового розпорядку, затвердженими трудовим колективом заподанням Роботодавця i Профкому на ocнoBi Галузевих правил внутрiшнього
трудового розпорядку для працiвникiв закладiв, y.ruro", органiзаuiй тапiдприемств системи охорони здоров'я Украiни, 

- 
затверджених наказOм

MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраIни вiд 18 ,руоr" 2000 р. J\Ъ 2О4-о.2.|.l7. Приймати У випадках, встановлениХ законодавством чи
умовами Колективного договору локальнi акти з питань регулюваннятрудових та соцiально-економiчних вiдносин лише пiсля поперед}Iього
погодження з Профкомом.

2.Ll8. Сприяти створенню
психологiчного мiкроклiмату.

в трудовому колективi здорового морально-

2.1.|9. Запобiгати виникненню iндивiдуальних та колективних
трудових конфлiктiв, а у випадку Тх виникнення, забезпечити Тх вирilлення
згiдно з чинним законодавством УкраТни.

2.I.20.Запроваджувати чи змiнювати режим роботи для окремихпiдроздiлiв, категорiй (груп) працiвникiв за попереднiм погодженням зПрофкоМом виклЮчно З метоЮ пiдвищеНня ефективностi роботи Закладу, узв'язкУ з необХiднiстЮ забезпечення безперервностi надання медичноТ
допомоги та дiяльностi Закл,'ду, ? для окреrr" прьчiвникiв - за Тх згодою.

2.|.21. Встановити для прачiвникiв Закладу п'ятиденний робочийтижденЬ з двома вихiднимИ днями. Для деяких категорiй прачiвникiв
наказом Роботодавця (за особистими заявами) та графiками роботи(змiнностi) може встановлюватися шестиденний робочий тиждень з
ВИХiДНИМИ ДНЯМИ За ГРафiКОм роботи та встановленою мiсячною Hop'ot.
годин.

2.L22.Залучати окремих працiвникiв до роботи у вихiднi днi,встановленi законодавством, лише у виняткових випадках (KpiM працiвникiв,
якi працюють за затвердженими у встановленому порядку графiками робоr:и(змiнностi). Компенсувати працiвникам роботу у вихiднi днi згiлно iз чинним
законодавством.

2.|.2З. Визначати режим роботи пiд>гrоlсll--vl Рtr,it(иМ роооТи ПlД час ЧерГУВання, перелiк
працiвникiв, якi з€rлучаються до черryвання на пiдставi 

" 
графiкiв робоr"(змiнностi) або наказiв, погоджених з-Профкомом.

Прr. складаннi 
..графiкiв роботи (iMiHHocTi) враховувати il нl,ерес llI]

рчцi""r*i" l - 
i lдtIlстю,

працiвникiв, якi посднують роботу з навчанням.
lнвалlднl

У разi зЕLлучення працiвникiв до черryвання, зокрема у вихiднi днi,завчасно узгоджувати з ними час початку та закiнчення робочоiо.rчaу.



святкових i неробочих
40-годинний робочий

2,\,25, Установити TaKi норми робочого часу для працiвникiв Закладу:_ з8,5 год, на тиждень - для медичних працiЪникiв, за винятком тих, хтоПРацюС У шкiцливих умовах працi, а iuno* медичних peccTpaTopiB,
дезiнфекторiв, бiологiв, бактерiолоii".

- З3 год, на тиждень - для лiкарiв, зайнятих виключно амбулаторним
прийомом хворих, стоматолог

- 30 год, на тиждень - для рентгенологiчноi служби, вихователiв,
пат€чIогоанатомiчного бюро

- 40 год. на тиждень - для iнших працiвникiв з пiдприемства (пункт 1 .З.
наказу МоЗ УкраТни J\b З 19 вiд 25.05.2006);

- iншоТ трив€lJIостi - у випадках, встановлених чинним законодавством.
2.1.26. ВстановИти на проханнЯ вагiтноi жiнки, жiнки, яка мае дитинуBikoM до чотирнадцяти pokiB або дитину з iнвалiднiстю, 

" 
rоrу числi таку, щознаходиться пiд iT опiкою, або здiйснюе догляд за хворим членом ciрt'i'вiдповiдНо дО медичноГо висноВку, батьк а, який вихову€ дiтей без MaTepi (втому числi в разi триваJIого перебування MaTepi 

" 
niny"-bцoyy закладi), атакож опiкунiв (пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, одного збатькiв-вихователiв неповний робочий день або неповний робочий тиждень.2,L27. Забезпечити тривалiсть перерви мiж змiнами 24години, та

тривалiст5 щот|yевого безперервного 
"iдrъrrrrку не менше нiж 42години.2.I.28. Забезпечити працiвникiв службЬвими примiщеннями уструктурних пiдроздiлах, обладнаних для вiдпочиr*у, переодягання,

зберiгання особистих речей та прийому iжi.
2,|,29, облашТуватИ мiсцЯ для приЙому працiвниками Тжi в робочийчас на тих робочих мiсцях, Де за умовами iT виконання неможливо

встановити перерву для вiдпочинку та харчування (!одаток ЛЬ1)
2,|,30, Залучати ПРаЦiвникiв до поrчдпормових робiт, як виня'око небiльше чотирьох годин протягом двох днiв пiдряд i 120 годин на pik, ]оплатою в подвiйному розмiрi годиннот ставки.
2,1,з1, Не допускати з€Lлучення вагiтних жiнок i тих, що мають дiтейBiKoM до трьох poKiB, батькiв, якi виховують дiтей без MaTepi (в том1, .trtc;ti в

разi триваJIого перебування MaTepi в лiкуваJIьному закладi), а також опiкунiв(пiклувальникiв), одного з прийомr"* dur"KiB, одного з батькiв-вихователiв
до нiчних, надурочних робiт та робiт у вихiднi днi i направлення Тх чвiдрядження - без iх згоди. --'--Г

2,|,32, Не направляти У вiдрядження жiнок, якi мають дiтей BiKoM вiл
трьох до чотирнадцяти pokiB, або дiтей з iнвалiднiстю, батькiв, якi виховують

:]::,1 
бСЗ_ MaTePi (В ТОМУ Числi в разi трив€Lлого перебування MaTepi влlкув€UIьномУ закладi)' а такоЖ опiкунiв (пiклувальнЙкiв), одного зприйомних батькiв, одного з батькiв-вихователiв - без ix згоди.

2.L24. Скорочувати на одну годину напередоднi
днiв триваrriсть роботи працiвникiв, яким 

".ruro"n.roтиждень.



2.1.ЗЗ. ЗДiйСНЮВаТИ ОбЛiК РОбочого часу вiдповiдно до aKTiB чинного
законодавства' Правил внутрiшнього трудового розпорядку та цьоI.о
Колективного договору.

З метою оптимЕшьного регулювання та облiку робочого часу
працiвникiв зi змiнним режимом роботи при якому неможливе дотримання
норм€LпьноТ тривалостi щоденноi або щотижневоi триваJIостi робочого часу,
встановлювати для медичних працiвникiв за погодженням з Профкомом
пidсумованuй облiк робочого часу . облiковий перiод -1мiсяць.

2.|.з4,Затверджувати за погодженням Профкому Графiк надання
щорiчниХ вiдпусток, виходячи з необхiдностi забЪзrrеч.""" безперервноТ
роботи Пiдприемства i створення сприятливих умов для uiдпоч"нпу
працiвникiВ не пiзнiше (05> сiчнЯ поточногО року. Конкретний перiоlr
надання щорiчних вiдпусток в межах, установлених графiком, Узгоджувати з
працiвниками.

2.1 .з5. Надавати працiвникам щорiчну основну вiдпустку мiнiмальноIо
тривалiстю не менш як 24 к€Urендарних днi, особам з iнвалiднiстю I-II груп -тривалiстю з0 к€шендарних днiв, особам з iнвалiднiстю III .pyn" ] 26
кrLлендарних днiв, особам BiKoM до l8 poKiB _ з l календарний день за
вiдпрацьований робочий pik, вiдлiк починають з дня укладення трудового
ДОГОВОРУ, а У ВИПаДКаХ, ПеРеДбаЧеНИХ Законодавством пропорцiйrrо
вiдпрацьованому часу.

2.1.з6. Вести облiк вiдпусток, зберiгати за працiвниками право IIа
невикористанi щорiчнi вiдпустки, Не допускати випадкiв 

"aпuдuпп"працiвникаМ щорiчниХ вiдпустоК повноi тривалостi протягом двох poKiB
пiдряд, а також ненадання вiдпусток протягом робо"о.о року працiвникам,
що мають право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу з шкiдливими i
важкими умовами або вiдпустки за особливий характер роботи.

2.I.з7 . Замiнювати за бажанням працiвника частинУ щорiчноТ вiдпустки
грошовоЮ компенсацiею, за умовИ що тривалiсть наданих працiвниковi
щорiчних основнот i додатковот вiдпусток склаJIа не менш е 24 iаленларних
днiв.

2. 1.38. Встановити щорiчнi додатковi вiдпустки:
- за особливий характер працi окремим категорiям працiвникiв за

списком виробництв, робiт, професiй i посад працiвникiв, робоr.а якtlх
пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або виконусться в особливих природних географiчних i
геологiчНих умовах та умоваХ пiдвищеНого ризИку длЯ здоров'я (Додаrо*
ЛЬ Z);

- за ненОрмований робочий день - до7 календарних днiв (Додаток ль 3)
для працiвникiв, час роботи яких, з огляду на характер працi, не пiддасться
точномУ облiку. У перiод дiТ Колективного договору питання встановленIIя
ненормованого робочого часу з наданням додатковоi вiдпустки за особливi
умови працi для окремих працiвникiв може визначатися також наказом
Роботодавця погодженим з Профкомом.



З метою надання додатковоi вiдпустки працiвникам, якi мають лiтей
розповсЮдитИ правО на данУ вiдпусткУ на жiнкУ, яка не перебувас у шлюбi i усвiдоцтвi про нарОдженнЯ дитини якоi'вiдсуrпiи запис npo Ourrna дитини абозапис про батька зроблено у встановленому порядку за вказiвкою MaT.epi,вдову, жiнку, яка вихову€ дитину без батька i" rory числi i розлучену rKiHKy,яка виховуе дитину без батька).

для пiдтверлження права на зазначену вiдпустку Роботодавцю ма.бути пред'явлений будь-який офiцiйно складений, оформлений тазасвiдчений в установленому порядку документ, у якому з достатньоюлостовiрнiстю засвiдчена вiдсутнiiть участi другого з батькiв у вихованнi
дитини.

!О ОДИНОКИХ MaTePiB (батькiв) прирiвнюються також вдови (вдiвцi), якiмають дiтей, У такому разi до заяви про надання додатковоi соцiальноТвiдпустки, поданот вперше, додасться копiя свiдоцтва про смерть чоловiка(лружини).
2.I.з9.Надавати одноразовУ оплачуванУ вiдпусткУ у зв'язку з

усиновленням ди,гини тривалiстю. 56 календарних днiв (70 календарних днiв -при усиновленнi двох i бiльше дiтей) без урахування святкових i неробочих:HiB (стаття 7З КЗпП УкраТни) працiвнипй, 
"*i усиновили дитину старшстрьох pokiB з числа лiтей-сирiт або дiтей, позбавлених батькitзського

пiклування, за умови Подання заяви про надання такоi вiдпустки не пiзлliшетрьох мiсяцiв з дня набирання законноi сили рiшенням npo у.rновлення.якщо усиновителями е подружжя _ зазначенч 
"iдпу.r*ч "uдu.ться 

одному зних - на ix розсуд).
2.1.40. Надавати один додатковий день

здачi ним KpoBi (iT компонентiв), який може
року з дня здачi KpoBi або iT компонентiв (ч.
:онорство KpoBi та iT компонентiв>).

вiдпочинку працiвнику у разi
бути використаний впродовж
2 ст. 9 Закону УкраТни uПро

2,|,41, Надавати працiвникам Закладу на пiдставi ik письмовоТ заяви, засiмейними обставинами та з iнших np""r", вiдпустку без збереження
заробiтноI плати (KpiM вiдпусток, передбачених законодавством) у кiлькостi
не бiльше 15 календарних лнiв на piK.

2,1,42,За необхiдностi санаторно-курортного лiкування надаI]атипрацiвникУ щорiчнУ основнУ 
"iдпусrпУ або iT "u.r"ny гIротяго\{

к€tлендарного року.
сторони погодили, Що черговiсть вiдпусток визначасться l-рафiками, якiзатверджуються адмiнiстрацiею за погодженням iз профспiлковим koMiTeToM
:о 05 числа поточного року i доводяться до вiдома працiвникiв.при складаннi графiкiв враховуються iнтереси виробництва, особистi
iнтересИ працiвнИкiв та можливОстi для ix вiдпочинку. Конкретний перiол
надання щорiчних вiдпусток у межах, встановлених графiком, узгоджу€тьсяrriж працiвником i адмiнiстрацiею.

2,|,43, ТимчасОво на перiоД подоланНя фiнанСовиХ трудноЩiв на cTpo*:об мiсяцiв заробiтну плату встановити нижче норм, встановлених галузевок)



угодою, аJIе не нижчою вiд державних норм i гарантiй щодо оплати прачi
(ст..14 Закону про оплату працi).

2,1.44. Про змiни умов оплати працi у бiк погiршення адмiнiстраuiя
повинна повiдомити працiвникiв не пiзнiше , Як за два мiсяцi До Тх
запровадження. (ст.. 1 03 КЗпП).

2,2. Профком зобов'язуеmься:
2.2.1. Забезпечувати постiйний контроль за свосчасним уведенням ts

дiю та застосуванняМ РоботодавцеМ норматиВних aKTiB з питань трудових
вiдносин, органiзацiТ, нормування прачi.

2.2.2. Вести роз'яснювшIьну роботу серед членiв Профспiлки з питань
трудових прав та обов'язкiв, соцiального захисту працiвникiв вiдповiдно до
нормативних aKTiB щодо органiзачiТ прачi.

2.2.3.Погоджувати графiки надання вiдпусток, надавати дозвiл на
проведення надурочних робiт, робiт у вихiднi днi тощо, якщо вiдповiднi
документи не суперечать положенням трудового законодавства та не
призводять до порушення прав працiвникiв, дискримiнацiт окремих
працiвникiв.

2.2.4. Здiйснювати громадський контроль за виконанням Роботодавцем
законодавства про працю, правильним застосуванням установлених умовоплати працi, вимагати усунення виявлених недолiкiв.

2.2.5.Брати участь у вирiшеннi соцiально-економiчних питань,
визначеннi та затвердженнi перелiку i порядку надання праuiвtIикам
соцiальних пiльг, а також у розробцi проекту колективного договору, правил
внутрiшнього трудового розпорядку.

2.2.6. Сприяти упередженню виникнення трудових конфлiктiв, брати
участь у ix розв'язаннi.

2.2.7 . Iнiцiюва,ги, за необхiдностi, проведеннд спiльних консультаrliй з
роботодавцем з метою вжиття заходiв щодо запобiгання порушень трудового
законодавства.

2.3. Сmорон u doMoB uJl uся:
2.зJ. Спiвпрацювати при погодженнi, складаннi, затвердженнi праtsиJl

внутрiшнього трудового розпорядку' посадовиХ (робочЙх) iнструкItiй,
графiкiв вiдпусток та в iнших випадках, передбачених-законодавством, коли
нормативнi акти Роботодавця вимагають погодження Профкому.

2.З.2. Разом вирiшувати питання щодо:
_ запровадження, перегляду та змiн норм прачi;
- оплати працl працiвникiв, форм i систем оплати працi, схем посаllових

окладiв;
- умов запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород

та iнших заохочуваJIьних, компенсацiйних виплат;
- робочого часу i часу вiдпочинку, соцiального розвитку Заклад1,,

полiпшення умов працi, матерiально-побутового, медичного обслугоrуuuпп"
працiвникiв;
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2.З.З. Вживати заходiв щодо недопущення виникнення колективних
трудових спорiв (конфлiктiв), а в разi виникнення прагнути Тх розв'язання у
порядку передбаченому чинним законодавством.

2.3.4. Забезпечити умови для ефективноi роботи KoMiciT по трудовим
спорам (у разi ii створення).

роздIл 3

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАИНЯТОСТI
3. 1. Ро боmоdаве ць зо б ов' язу еmься :
3.1.1. Надавати працiвникам, за ix згодою, можливiсть працювати на

\ъ{овах неповного робочого часу з оплатою прачi пропорчiйно
вiдпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) iз збереженням повttоТ

трив€Lлостi щорiчних основноТ та додаткових вiдпусток та iнших гараttтiй,
пiльг, компенсацiй, встановлених законодавством та цим Колективним
.fоговором.

З.|.2. Здiйснювати аналiз потреби та використання трудових pecypciB в

Пiдприемствi.
3.1.З. Не допускати економiчно необrрунтованого скорочення робочих

мiсць та структурних пiдроздiлiв Закладу .

3.|.4.Забезпечити протягом одного року реалiзачiю працiвниками
переважного права на укладення трудового договору у разi поворотного
прийняття на роботу працiвникiв аналогiчноi квалiфiкачii.

3.1.5. Здiйснювати прийняття на роботу нових працiвникiв. Залучати
працiвникiв закладу до надання платних медичних послуг, на пiдставi
положення про платнi медичнi послуги (Додаток ЛЪ.5)

3.1.6.Не допускати в Закладi масового вивiльнення працiвникiв з

iнiцiативи Роботодавця (ст. 48 Закону Украiни uПро зайнятiсть населеIrня>).
Масовим вивiльненням е одноразове або протягом:
1) одного мiсяця:
- вивiльнення l0 i бiльше працiвникiв в Закладi чисельнiстю вiд 20 до

100 працiвникiв;
- вивiльнення l0 i бiльше вiдсоткiв працiвникiв на пiдприемствi J

чисельнiстю вiд 101 до 300 прачiвникiв;
2) трьох мiсяцiв - вивiльнення 20 i бiльше вiдсоткiв працiвникiв на

пiдприемствi незалежно вiд чисельностi працiвникiв, або в iнших розмiрах,
визначених Генер€Lпьною, Галузевою, територiальною угодами.

3.|.7 . Свосчасно iнформувати вiдповiдний центр зайнятостi про

заплановане масове вивiльнення праuiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiТ
виробництва i прачi у випадках, передбачених законодавством.

3.1.8. Розглядати обrрунтованi гIропозицiТ Профкому про перенесенt{я

TepMiHiB, тимчасове призупинення або скасування заходiв, пов'язаних з

вивiльненням працiвникiв.
3.2. Профком зобов'язуеmься:
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3.2.I. Здiйснювати громадський контроль за додержанням в Закладi
законодавства про працю пiд час здiйснення заходiв, якi перелбачають
вивiльнення працiвникiв та з питань забезпечення зайнятостi працiвникiв.

З.2.2. Вести роз'яснюваJIьну роботу з питань додержання трудових
прав, надання гарантiй та компенсацiй, соцiального захисту вивiльнюваних
працiвникiв.

З.2.3. Iнiцiювати проведення спiльних консультацiй щодо питань
зайнятостi працiвникiв, вносити обцрунтованi пропозицiI Роботодавцю,
власнику Закладу чи iншому уповноваженому органу про переIIесеIIIля
TepMiHiB, тимчасове призупинення або скасування заходiв, пов'язаних з

вивiльненням працiвникiв.
3.2.5. Контролювати додержання Роботодавцем процедури визначення

працiвникiв, якi мають переважне право на заJIишення на роботi (ч. 2 ст, 42
КЗпП УкраТни).

З.2.6. Не допускати звiльнення з iнiцiативи Роботодавця вагiтних жiнок
i жiнок (чоловiкiв), якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB (до шести poKiB - у
разi, якщо дитина потребуе домашнього догляду), одиноких MaTepiB (батькiв)
при наявностi дитини BiKoM до чотирнадцяти poKiB або дитини з
iнвалiднiстю.

3, 3. С mорон u d омо в IlJl uсь :
3.3.1. При скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв переважне

право з€шишення на роботi при рiвних умовах продуктивностi прачi i
квалiфiкацiТ, KpiM передбачених законодавством, надаеться у першу чергу
особам, яким зzLпишилося менше двох poKiB до пенсii, молодим спецiалiсr,ам
та працiвникам, в родинах яких немас iнших працiвникiв з самостiйним
заробiтком.

З.З.2. Приймати рiшення про змiни в органiзацiТ виробництва i праui з
причин економiчного, технологiчного, структурного чи аналогiчноl,о
характеру або у зв'язку з реорганiзацiею, зокрема, перетворенням Закладу,
що тягнуть за собою можливе звiльнення працiвникiв лише пiсля завчасного,
не пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуваних звiльнень, надання Профкому
iнформачii щодо цих заходiв, включаючи iнформачiю про причини
наступних звiльнень, кiлькiсть i категорii працiвникiв, яких це Mortc
стосуватися, про термiни проведення звiльнень, а також нового
затвердженого штатного розпису Закладу.

З.З.З. Проводити консультацiТ з Профкомом про заходи щоло
запобiгання звiльненням чи зведенню ix кiлькостi до MiHiMyMy або
пом'якшення несприятливих наслiдкiв звiльнень.

роздIл 4
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ОПЛАТА ПРАЦI
(ФормувАнFUI, рЕгулювАнI-ш I зАхист)

4. 1. Робоmоdавець зобов' язуеmься:
4.|.|. Формувати оплату праui на пiдставi законiв та iнших

нормативно-правових aKTiB УкраТни, Генеральноi угоди з працi на 2019 -
202l роки, Гшrузевоi та територiальноi угоди мiж MiHicTepcTBoM oxopoнI4
здоров'я Украiни та LЩt профспiлки працiвникiв охорони здоров'я УкраТни на

2017-2021 роки, i територiаrrьноТ угод, цього Колективного договору,
положення про платнi медичнi послуги.

4.1.2. Встановлювати працiвникам Закладу розмiри посадових окладiв,
iх пiдвищення, доплат, надбавок, матерiальноТ допомоги, допомоги IIа

оздоровлення, матерiальноТ допомоги для вирiшення соцiально-побутових
питань на piBHi не нижчому, нiж визначенi:

- спiльним наказом MiHicTepcTBa прачi та соцiальноi полiтики та МОЗ
Украiни вiд 05.10.2005 р. N308/519 <Про впорядкування умов оплати прачi
працiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ соцiального захист),
населення));

- постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни:
- вiд 30.08.2002 J\Ъ1298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi СдиrrоТ

тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати прачi працiвникiв установ,
закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери>;

- вiд 29.12.2009 Ns1418 <Про затвердження Порядку виплати надбавки
за вислугу poKiB медичним та фармачевтичним працiвникам державних та
комуншIьних закладiв охорони здоров'я>;

- вiд 27.03.2013 Jф199 <[еякi питання огIлати праui медичних
праuiвникiв системи екстреноТ медичноТ допомоги);

_ вiд 30.12.201З Jф977 <Щеякi питання. оплати прашi медичних
працiвникiв, що надають первинну медичну допомогу));

- вiд 11.05.2011 J\Ъ524 <<Питання оплати прачi працiвникiв установ,
закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноI сфери)), а також iншими
актами законодавства;

- положення Закладу про оплату працi (Додаток NЬ4)
- положення Закладу про платнi медичнi послуги (Додаток NЬ5)

- положення Закладу про премiювання працiвникiв (Щодаток NЬlб )
- положення про надання матерiальноi допомоги (.Щодаток ЛЪ21)

4.|.З. Пiдвищувати посадовi оклади:
- за керiвництво структурним пiдроздiлом - завiдувачам структурних

пiдроздiлiв - лiкарям, керiвникам з числа фахiвцiв з базовою та непоtsttою

вищою медичною освiтою (пiдпункти 2.2.3, та 2.2.9 Наказу МОЗ УкраТни вiл
05.10.2005 року }{Ъ 308/519);

- за старшинство - фахiвцям з базовою та неповною вищою медичноЮ
освiтою (пiдпункт 2.2.10 Наказу МОЗ Украiни вiд 05.10.2005 року JЮ

308/5 19);
- за оперативне втручання (пiдпункт 2.4.2 Наказу МОЗ УкраТни вiл

05. 1 0.2005 року J\Ъ 308/5 l9); (Додаток NЬ15)

13



- За Наявнiсть квалiфiкаuiЙноТ категорiТ - керiвникам Пiдприемства та Тх

заступникам з числа лiкарiв i провiзорiв, керiвникам з числа фахiвrriв з
базовою та неповною вищою медичною освiтою та головним сестрам
медичним (пiдпункт 2.4.| Наказу МОЗ УкраТни вiд 05.10.2005 року JЮ

308/5 19);
- за диплом з вiдзнакою - лiкарям протягом п'яти poKiB у розмiрi 5 %

(пiдпункт 2.4.З Наказу МОЗ УкраIни вiд 05.10.2005 року JYl
308/5 1 9);(Щолаток NЬl5)

- за керування санiтарним транспортом - водiям на 20 % (пiдпункт
2.4.4. Наказу МоЗ УкраТни вiд 05.10.2005 року J\9 30S/519); (Щолаток Лbl5)

- за лiкування хворих на CHI! та ВIЛ-iнфiкованих -до 60 % посадового
окладу (додаток 4 Наказу МоЗ УкраТни вiд 05.10.2005 року JФ 308/5 l9);

- в iнших випадках (пiлпункти З, 4 пiдпункту 2.4.6 Наказу МОЗ
Украiни вiд 05.10.2005 року J\Ъ З08/519);

4.|.4. Встановлювати наступнi доплати:
- за сумiщення професiй (посал) (Додаток J{Ьб), виконання обов'язкiв

ТИМчаСоВо вiдсутнього працiвника та розширення зони обслуговування або
збiльшення обсягу виконуваних робiт у розмiрi до 50 % включно (Додаток
NЪ6,NЬ7) (п.3.1 Наказу МоЗ УкраIни вiд 05.10.2005 року Jф 308i519);

- за роботу в нiчний час у розмiрi З5 % посадового окладу (п.З.2.1.
Наказу МоЗ УкраТни вiд 05.10.2005 року J\Ъ 308/5l9). Нiчним вважасться час
з 22 год. вечора до б год. ранку (Додаток NbВ);

- за роботу в нiчний час у розмiрi 50 % посадового окладу (п.З.2,2.
Наказу N4ОЗ УкраIни вiд 05.10.2005 року J\9 30S/519). Нiчним вважасться час
з 22 год. вечора до б год. ранку (Додаток Nb9);

- працiвникам, якi мають науковий ступiнь: доктора наук - 25 вiлсо,гкiв
ДО ПосаДового окладу; кандидата наук - 15 вiдсоткiр до посадового окладу
(п.3.3 Наказу МоЗ Украiни вiд 05. 1 0.2005 року .NlЪ з 08/5 l 9) (Д.олаток Лbl5);

- ДЛя водiТв легкових та санiтарних автомобiлiв, автомобiлiв
невiДкладноТ медичноi допомоги, яким установлений ненормований робочий
День - 25 вiдсоткiв посадового окладу за вiдпрацьований час (пункт З,4,4
Наказу МоЗ Украiни вiд 05.10.2005 року J\Ъ 308/519) (Щолаток ЛЪl5);

- працiвникам, заЙнятим на роботах зi шкiдливими i важкими умовами
прачi у розмiрi 15% (Щолаток NЬ10)( Наказ МОЗ УкраТни вiд 05.10.2005 року
J,fч 308/5 19).

- праuiвникам, робота яких дас право на пiдвищення посадового
окладУ(ставок) за двома та бiльше пiдставами у зв'язку зi шкiдливими 1,а

важкими умовами прачi у розмiрi З0% (Щолаток NЬl1)( Наказ МОЗ УкраТни
вiд 05.10.2005 року J\Ъ 308/519).

- гrрацiвникам, робота яких дае право на пiдвищення посадових окладiв
(ставок) у розмiрi 60% (Додаток Nbl2)( Наказ МОЗ УкраТни вiд 05,10.2005
року М 308/5 19).

- працiвникам, якi використовують у роботi дезiнфiкуючi засоби, а тако)t
якi заЙнятi прибиранням санвузлiв - l0 вiдсоткiв посадового окладу (пунк,г
З.4.7 Наказу МОЗ Украiни вiд 05.10.2005 року Jф 308/519) (Щолаток ЛЬ13).
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- працiвникiв зайнятим на роботах iз шкiдливими i важкими умовами
працi,за результатами атестацii робочих мiсць, якi дають право на доплату ло
посадових окладiв(ставок) - до |2О/о; (.Щодаток ЛЪ 14)

4. 1.5. Встановлювати наступнi надбавки:
- за вислугу poKiB лiкарям i фахiвчям з базовою та неповноIо виIIlоК)

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

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

(постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 29.12.2009 N9la18);
- за почесне звання (заслужений> - 20 вiдсоткiв посадового окладу,

(народний) - 40 вiдсоткiв посадового окладу. (п. 4.2.1. Наказу МОЗ УкраТни
вiд 05.10.2005 року JФ 308/519);

- за знання та використання в роботi iноземноi мови: однiсi - |0 О^, ДВох
i бiльше мов - 25 % посадового окладу (п. 4.3. Наказу МОЗ УкраТни Bilt

05.10.2005 року J\Ъ 308/5l9);
_ за високi досягнення у працi, виконання особливо важливоТ робОТИ (На

строк if виконання); складнiсть, напруженiсть у роботi -дО 50 О/о ПОСаДОВОГО

окладу (п. 4.4. наказу моз украiни вiд 05.10.2005 року N9 308/519);
- водiям легкових автомобiлiв за класнiсть, за фактично вiдпрашьований

час: водiям II класу - |0 О/о: водiям I класу , 25 % (п. 4.5.3 Наказу I\4оз

Украiни вiд 05.10.2005 року Ns 308/519);.
4.L6. Заробiтну плату виплачувати :

- аванс до 20 числа кожного мiсяця;
- за другу частину мiсяuя до 05 числа кожного наступного за звiтним

мiсяцем.
При цьому, сума заробiтноТ плати, що виплачусться за першу половиIIУ

мiсяця (аванс), не може бути нижче 40Оlо посадового окладУ працiВНИКа Та

нижче оплати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку посаДОВОГО

окладу працiвника.
4.|.7. У разi коли день ви[лати заробiтноi пла,ги збiг,асться з вихiлниМ,

святковим або неробочим днем виплачувати if напередоднi.
4.1.8. Виплачувати заробiтну плату за весь час rцорiчнот вiдпустки tte

пiзнiше нiж за три робочих днi до i] початку.
У випадку пiдвищення посадових окладiв застосовувати коригуючi

коефiцiенти для розрахунку заробiтноi плати за перiод щорiчних вiдпУСтОК.

4.1.9. При переведенi праuiвника на iншу нижче оплачувану роботу,
проводити оплату праui згiдно трудового законодавства.

4.1.|0.Оплачувати роботу в святковi та неробочi днi понад мiсячнv
норму робочого часу у розмiрi подвiйноi годинноТ або денноi сТаВКИ ПОНа/l

оклад.
4.1.11.Оплачувати роботу у надурочний час у подвiйному розмiрi

годинноi ставки, розмiр якот визначаеться виходячи з норми робочого часу та

встановленого посадового окладу. При цьому компенсацiю за надурочну

роботу шляхом вiдryлу не допускати.
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4.|.|2. Забезпечити проведення iндексачii заробiтноi плати працiвникам
Закладу згiдно Порядку проведення iндексацii грошових доходiв населення,
затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17.07.2003 р.
Jф 1078, а також iнших aKTiB законодавства.

4.1.13. За виклик до пацiента у вечiрнiй час (з 18.00 до 22.00)
НаРахоВУВати працiвнику доплату в розмiрi 20% годинноТ тарифноТ ставки
(окладу, посадового окладу), а у нiчний час (з 22.00 до 06.00) - 50% за кожIlу
годину роботи в такий час за надання екстреноТ медичноТ допомоги.

4.|.|4. Зберiгати середнiй заробiток за основним мiсцем роботи за
МеДИЧНим i фармацевтичним працiвникам, якi направляються до закладiв
пiслядипломноТ освiти для пiдвищення квалiфiкачiI, пiдготовки i

перепiдготовки як за основним мiсцем роботи, так i за сумiсництвом (с,га,t-l,я

|22,207 КЗпП УкраТни, постанови КМ УкраТни вiд 28 червня 1997 р. J\l9 695
uПро гарантii i компенсацii для працiвникiв, якi направляються для
пiдвищення квалiфiкацii, пiдготовки, перепiдготовки, навчання iнших
професiй з вiдривом вiд виробництва> та вiд 11 травня 2011 р. Jъ 524
<<Питання оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих
галузей бюджетноТ сфери>).

4.I.I5. Забезпечити надання передбачених чинним законодавством
ГаРантiЙ i компенсацiЙ у зв'язку з направленням працiвникiв у службовi
вiдрядження.

4.1.16. У разi виклику працiвника пiд час чергування (у заклал, на MicIlc
ПОДii та ДоДому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачувати за

фактично вiдпрацьованi години з розрахунку посадового окладу працiвника,
ВсТаНовленого за штатним розписом, iз збереженням дiючого порядку оплатtl
працi працiвникiв охорони здоров'я у нiчний час (абз.5 п.5.1 роздiлу 5

Наказу МоЗ УкраТни вiд 05.10.2005 року Jф З08/519);
4.1.|7. У разi продовження працiвником роботи внаслiдок неявки

працiвника, якого замiнюе, до моменту закiнчення змiни та неможllивtlсli
замiнити Його iншим працiвником, оплату проводити за фактично
вiдпрацьованi години як робота в надурочний час (ст. 106 КЗпП УкраТни).

4.1.18. Затверджувати в штатному розписi найменування посал
працiвникiв у вiдповiдностi з чинною редакцiею Класифiкатора професiй,
сВосчасно вносити, за необхiдностi, вiдповiднi змiни до Колективного
договору та додаткiв до нього.

у разi несво€часного приведення найменувань професiй (посал) у
КОлективному договорi у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства.
ПРаЦiВники продовжують користуватиея пiльгами та гарантiями,
встановленими для вiдповiдних професiй (посал).

4.1.19. Застосовувати до працiвникiв передбаченi цим Колективним
договором заходи матерiального та мор€Lльного стимулювання за якiсне та
своечасне виконання виробничих завдань та норм працi, рацiональне
ВикОрисТання обладнання та технiчних засобiв тощо (Щодаток NЬ16), в тому
числi За рахунок коштiв, отриманих вiд надання платних медичних послуг.

4.2. Профком зобов'язуеmься:
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4.2.I. Здiйснювати контроль за дотриманням в Закладi законодавствапро оплату працi, У т.ч. за своечаснiстю виплати заробiтнот плати згiднонормативних akTiB Роботодавця i затвердженого табеля облiку робочого часу,пiдвищень посадових окладiв, доплат та надбавок, у т.ч. працiвникам,
зайнятим на важких роботах, роботах iз шкiдливими i небезпечними yMoBaMI.1
працi. J ---

4.2.2. Вносити обгрунтованi пропозицiТ щодо пiдвищення працiвникам
розмiрiв заробiтноi плати, премiй, комгIенсацiй, доплат, надбавок, надання
пlльг.

4,2,3, Здiйснювати контроль за формуванням посадових окладiв, допла.i.,надбавок працiвникам шляхом делегування Представника Профкому /loскладу koMiciT з формування заробiтнот плати.

.4.2.4. ПорушуватИ питаннЯ прО притягнення до дисциплiнарноТ,адмiнiстративноi вiдповiдальностi r.iд"о^, чинним законодавством осiб,винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату працi, умов onnur,працi, передбачених Колективним договором (ст. ст. 
-45,' 

l4l, 147-1 КЗпГIУкраiни, ст. 36 .ЗаконУ УкраiнИ uПрО onnury працi>, ст. i8 Зчпопу УкраТниuПро колективнi договори i угоди>).
4, 3. Сmорон u dо.uов lul uся :
4.з.|. Спiльно визначати та затверджувати умови оплати праltiпрацiвникiв Закладу шляхом роботи у koMiciT, борrу"ання заробiтнот плат.и,ввести до складу KoMicii представника Профкому.
!,з,2, Не приймати в односторонньому порядку рiшення з питань оплатипрацi, що погiршують умови, встановленi цим kоп.*ir"ним договором.4.з.з. Повiдомляти працiвникiв про запровадження нових або змiнч

ДiЮЧИХ УМОВ ПРаЦi В бiк погiршення не цiзнiше, як за о"""rlЙ ;;"iiзапровадження або змiни
4.з.4. Своечасно проводити уточнення розмiру заробiтнот платипрацiвникiВ у зв'язкУ iЗ змiною piBHiB освiти, присвоенням iм ученогоступеня' почесного звання' присвосння (пiдтвердження) квалiфiкацiйноj'

категорii, стажу роботи, за пiдсумками атестацii тощо.
4.3.5. Своечасно ознайомлювати працiвникiв у разi запровадження tIових

умов оплати trрацi.

розлл 5
ОХОРОНА ПРАЦI

5. 1. Робоmоdавець зобов'язуеmься:
5,1,1, Створити на кожномУ робочомУ мiсцi належнi, здоровi та безпечнi

умовИ працi, забезпеЧ"r, "*.йi санiтарно-побутовi умови вiдповiдно довимог Кзпп Украiъи, Закону Украiъи uпро охорону працi>, санirарних норм
та правил.

5,|,2,Iнформувати пiд розписку працiвникiв пiд час укладаннятрудового договору про умови прачi У Закладi та про наявнiсть на Тх
робочому мiсцi небезпечних та .пiдп"""х виробничих факторiв, якi ще не

17



усунуто, можливi наслiдки ix впливу на здоров'я та
цiльги та компенсацiТ за роботу в таких умовах
законодавства та Колективного договору.

5.1.3. Не пропонувати працiвникам роботу,
висновком протипоказана Тм за станом здоров'я.

про права працlвника на
вiдповiдно до чинного

яка згiдно з медичним

5.1.4. !о виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки та тих, що потребують
професiйного добору, допускати працiвникiв виключно за наявностi
висновку психофiзiологiчноТ експертизи.

5.1.5. Забезпечити згiдно iз Законом заг€UIьнообов'язкове державне
соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробниui.вi l.а
ПРОфеСiЙНОГО ЗаХВОРЮВаНня, якi спричинили втрату працездатностi Bcix
працiвнИкiв ЗаклаДУ (ст. 5 Закону УкраТни пПро охорону працi>).

5.1.6. Укласти договори страхування лiкарiв, фахiвцiв з неповною
вищою медичною освiтою та молодшого медичного персон€Lлу Закладу на
випадок iнфiкування ВIЛ, гепатиту В, COVID-19 пiд час виконання ними
професiйних обов'язкiв.

5.I.7 . Забезпечити дотримання вимог Закону УкраТни пПро охорону
працi>, iнших нормативних aKTiB, зокрема, щодо:

- впровадження у Закладi системи управлiння охороною працi;
- створення у Заклалi служби з охорони працi, затвердження положенIIя

про неi, прав та обов'язкiв працiвникiв служби;
- на-пежного утримання булiвель i спорул, здiйснення контроJIю

технiчного стану обладнання та устаткування щодо ix безпечного
використання;

- усунення причин, Що призводять до нещасних випадкiв, професiйних
захворювань та здiйснення профiлактичних заходiв, визначених комiсiями за
пiдсумками розслiдування таких випадкiв;

- контролю за дотриманням працiвниками технологiчних процесiв,
правиЛ поводженнЯ з машИнами, механiзмами та устаткуваtILtяl\,1,
використанням засобiв колективного та iндивiду€Lльного захисту, виконанням
робiт вiдповiдно до вимог законодавства з охорони працi;

- розроблення та затвердження положень, iнструкцiй, iнших локальних
нормативних aKTiB, встановлення правил виконання робiт i поведiнки
працiвнИкiв У примiщеннях зi шкiдливими факторами, на робочих мiсllях,
вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB з охорони прачi.

5.1.8. ЗабезпеЧити свосЧаснУ розробкУ i виконання Комплексних заходiв
щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiени праui та
виробничогО середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,
запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйного
захворювання, аварiям i пожежам (ст. 20 Закону Укратни ппро охорону
працi)) (Додаток NЬ17 ).

5.1.9. Здiйснювати ан€шiз стану охорони прачi та причин виробничого
травматизму i захворювань, розробляти щорiчно i аналiзувати виконання
невiдкладних заходiв щодо попередження виробничого травматизму.
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5.1.10. НадаВати ПрофкомУ двiчi на piK iнформаЦiю про стан охорони
працi, причини аварiй, нещасних випадкiв i професiйних захворювuщ i npn
заходи, яких вжито для iх усунення та для забезпечення у Закладi умов i
безпеки працi на piBHi нормативних вимог ({олаток ЛЪl8).

5.1.1 1. Створити атестацiйну комiсiю для органiзачiТ
атестацii робочих мiсць за умовами працi, включивши

i проведення
до i] складу

до 21 року.
зберiгати за

цредставникiв Профкому.
5.1.12. Проводити один раз на

умовами прачi.
п'ять poKiB атестацiю робочих мiсць за

ПроводИти позачерговУ атестацiЮ робочиХ мiсцЬ за умовами працi у разi
аргументованого звернення Профкому або працiвника, про наявнi на його
робочому мiсцi несприятливi умови працi.

5.1.13. За результатами атестацiТ робочих мiсць розробляти заходи ttlодо
приведеНня (полiПшення) умоВ працi у вiдповiднiсть з вимогами регламенl.iв,
директив, конвенцiй, стандартiв, iнших нормативних aKTiB з охорони працi.

5.1.14. Забезпечити наJIежне технiчне утримання машин, механiзмiв,
споруд, булiвель, виробничого обладнання i устаткування щодо Тх
безпечного використання, проводити перiодично, згiдно з вимогами
норматиВних aKTiB з охорони працi, експертизу Тх технiчного стану.

5.1.15. Забезпечувати безкоштовно працiвникiв, якi працюють на
роботаХ з шкiдлИвимИ i небезпечними умовами працi, а також на роботах,пов'язаних iз забрулненням або здiйснюваних В несприятливих
температурних умовах санiтарним та спецiальним одягом, спецвзуттям i

iншими засобами iнливiлуального захисту за встановленими нормами
(Додаток ЛЪ19).

5.1.16. Забезпечити за рахунок Закладу прання, хiмчистку, знезараження.
вiдновлення та ремонт спецодягу, спецвзуття, iнших засобiв iндивiдуального
захисту, ik замiну, ремонт або вiдновлення.

5.1.17. Видавати на роботах, де можливi забрулнення або вплив на rшкiру
шкiдливо дiючих речовин, безплатно за встановленими нормами мийнi
змиваючi та знешкоджуючi засоби (Додаток лъ 20).

5.1.18. ЗабезпеЧуватИ в осiнньО-зимовиЙ перiоЛ стiйкиЙ температурний
режим У виробничих та службових примiщеннях Закладу згiдгtо .з

встановленими нормами, щорiчно виконувати заходи з пiдготовки
зазначених примiщень до роботи в такий перiод у термiни до l5 жовтня.

5.1.19. Органiзувати за рахунок закладу проведення перiодичних
медичних оглядiв працiвникiв, зокрема, щорiчного профiлактичного
флюорографiчного обстеження Bcix працюючих на виявлення туберкульоЗУ,
а також щорiчного обов'язкового медичного огляду осiб BiKoM
при своечасному проходженнi працiвником медичного огляду
ним мiсце роботи та середнiй заробiток за час такого огляду.

5.1.20. Вiдсторонювати вiд роботи прачiвникiв, якi ухиляються Bi.lt
.Iроходження обов'язкових медичних оглядiв.

5,|.21. Переводити працiвникiв, якi потребуrоть за cTalloM зllоров'я
:{аДаННя легшоТ роботи, за Тх згодою, тимчасово або без обмеження TepMirrv
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на iншу (легшу) роботу вiдповiдно до медичного висновку. Оплату працi в
таких випадках проводити згiдно з чинним законодавством.

5.|.22. Проводити систематичний аналiз стану захворюваностi i випадкiв
тимчасовоi непрацездатностi та вживати заходiв до усунення причин
захворювань.

5.1.2З. Органiзувати проведення своечасного розслiдування i облiку
кожного випадку травмування працiвникiв на територiТ Закладу або у зонах
обслуговування, нещасного випадку, професiйного захворювання або aBapiT
на виробництвi. Забезпечити безумовне виконання зазначених комiсiсю з

розслiдування нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-технiчних
заходiв щодо усунення причин нещасного випадку на виробництвi для
запобiгання ik у майбутньому.

5.|.24. Зберiгати середню заробiтну плату за працiвником на перiод
припинення роботи, якщо створилася виробнича ситуацiя небезпечна для
його життя або здоров'я, або працiвникiв, якi його оточують. Факт наявнос,гi
такоТ ситуацiТ пiдтверлжусться фахiвцем з охорони працi Закладу за участю
представника Профкому, а також страхового експерта Фонду соцiальноt,о
страхування, а у разi виникнення конфлiкту - вiдповiдним держав[rим
органом нагляду за охороною працi за участю представника Профкому i

вищестоящоi органiзацii Профспiлки.
5.|.25. Зберiгати за працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку

з нещасним випадком на виробництвi, мiсце роботи та середню заробirrrу
плату на весь перiол до вiдновлення працездатностi або встановлення
iнвалiдностi. У разi неможливостi виконання потерпiлим попередньоТ роботи.
забезпечити його перепiдготовку та працевлаштування.

5.|.26.За порушення нормативно-правових aKTiB з охорони праui
притягати винних працiвникiв до вiдповiдальностi згiдно з законодавством,

5.1.27. Розробляти необхiднi нормативнi акЪи з охорони працi, технiчгtу
документацiю з охорони працi та заходи щодо запобiгання виробничому
травматизму, приведення робочих мiсць у вiдповiднiсть до вимог з oxopol{tl
прашi.

5.1.28. Щорiчно передбачати витрати на охорону прачi вiд фонду оплатII
прачi за попереднiй piK (заidно з ч.3. сm. 19 Закону YKpaiHu кПро охорону
працi> - не л|енulе 0,5 %о).

5.|.29. Не залучати жiнок до важких робiт та пiдйому i перемiщенttя
важких речей, вага яких перевищус встановленi для них граничнi норми
(Граничнi норми пiдiймання i перемiщення важких речей жiнкап,rи,
затвердженi наказом МОЗ УкраТни вiд 10,12.1993 р. Nэ 241).

5. 2. Профком зобов'язуеmься:
5.2.|. Здiйснювати громадський контроль за додержанням законодавстRа

про охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi,
н€шежних виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченняl\4
працiвникiв спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами колективного l,a
iндивiдуального захисту.
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5.2.2. Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за роботу в

шкiдливих i небезпечних умовах, вiдшкодуванням шкоди, заподiяноТ

здоров'ю працiвника.
5.2.З.У разi загрози життю або здоров'ю праuiвникiв вимагати вiд

адмiнiстрацiТ Закладу негайного припинення робiт на робочих мiСцЯХ,

структурних пiдроздiлах в цiлому на перiод, необхiдний для усунення
загрози життю або здоров'ю працiвникiв.

5.2.4.Iнформувати працiвникiв про iх права i гарантiТ в сферi охороНи

працi.
5.2.5. Брати участь у:
- у розробцi програм, положень, лок€lльних нормативних aKTlB з питань

охорони прачi в Закладi;
- проведеннi атестацiТ робочих мiсць, а за ii результатами вноситИ

пропозицii щодо полiпшення умов працi, медичного обслуговування,
оздоровлення працiвникiв, надання Тм вiдповiдних пiльг i комПеНСаЦiй;

- розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань, аваРiй,

складаннi akTiB про нещасний випадок на виробництвi, готувати свот

висновки i пропозицii.
5.3, Пра цiвн uкu зобов' язу юmься :

5.3.1. Вивчати та виконувати вимоги нормативно-правових ,l,a

нормативних aKTiB з охорони працi, доведених до них у встановленому
порядку, правил експлуатацiI медичноТ апаратури, устаткування, машIин та

iнших засобiв, що використовуються в роботi, поводження з лiкувальними
газами тощо.

5.3.2.ВикористовУвати в роботi засоби iндивiдуального i колективноI,о

захисту.
5.3.3. Проходити в установленому законодавством порядку попереднlи

та перiодичнi медичнi огляди.
5.3.4.Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i

здоров'я оточуючих людей пiд час перебування на територiТ Закладу.
5.3.5. Своечасно iнформувати вiдповiдних посадових осiб про

виникнення небезпечних i аварiйних ситуацiй на робочомУ мiСцi, ДiЛЯНЦi, В

структурному пiдроздiлi. Особисто вживати заходiв щодо iх запобiГаННЯ Та

усунення.

роздIл 6.

соцIдльно-трудовI пIльги, гдрднтti тд компЕнсдцIТ
6.| . Ро б оmо0 аве ць зо б о в' язу еmься :

6.1.1. Надавати працiвникам матерiальну допомогу на оздороВлеННЯ )/

розмiрi посадового окладУ пiд час надання основноТ щорiчноi вiдпустки, а

також для вирiшення соцiально-побутових питань вiдповiдно до
затвердженого Положення (Щодаток ЛЬ17).

6.|.2. Здiйснювати заохочувальнi виплати працiвникам у розмiрi 25Yо в\л

мiнiмального розмiру заробiтноТ плати з нагоди:
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- вшануВання ювiлярiв, якi вiдпрацюваJIи в закладi не менше 20 poKiB;
- звiльнення в зв'язку з виходом на пенсiю (з урахуванням стажу роботи

у Закладi);
6.1.З. Створити спiльно iз Профкомом на паритетних засадах комiсiю iз

ЗаГаJIЬНООбОВ'язкоВого державного соцiа-цьного страхування та забезпечити
належнi умови iT дiяльностi (ч. З. ст. 30 Закону УкраIни uПро
заг€Lпьнообов'язкове державне соцiальне страхування).

6.1 .4. Органiзувати лiкувально-профiлактичну допомогу для працiвникi в
ЗаКЛаДУ, Зокрема, шляхом позачергового медичного обслуговування
ПРаЦiВНИКiв Та членiв iх сiмей, лобровiльного медичного страхування
працiвникiв Закладу.

6.2. Профком зобов'язуеmься:
6.2.1. Контролювати питання оформлення у Закладi документiв для

призначення пенсiй прачiвникам, зокрема, щодо:
- ВИЗНаЧеННЯ працiвника закладу, до посадових обов'язкiв якого

НaulеЖИТЬ Оформлення документiв для призначення пенсiй працiвникам;
- Перевiрки правильностi записiв у трудових книжках осiб, якi

НаЙбЛИЖчим часом виходитимуть на пенсiю та вжиття заходiв для
витребування необхiдних додаткових документiв;

- н€tJIагодження в Закладi належного облiку i зберiгання локументiв. якi
пiдтверЛжуютЬ перiодИ роботИ працiвнИкiв та отримувану ними заробiтну
плату;

- забезпечення н€Lлежного облiку i зберiгання документiв, якi
пiдтверджують право працiвникiв, зайн ятих на роботах зi шкiдливими .I.a

важкими умовами працi, на пiльгове пенсiйне забезпечення.
6.3. Сmорон u doMor uJtuся:
6.3.1. Сприяти користуванню членами трудового колективу

можливостями щодо медичного обслуговування, путiвками до оздоровчих i

профiлактичних закладiв та iншими послугами i пiльгами згiдно зi iTaTyToM
ЗакладУ та циМ Колективним договором, а для членiв Профспiлки, додатково,
передбачених рiшеннями виборних органiв Профспiлки, iT органiзацiй Bcix
piBHiB.

6.3.2.Розглянути питання щодо участi
забезпеченнi (стаття 20 Закону Украiни
забезпечення).

у недержавному пенсiйному
uПро недержавне ленсiйrrе

6.з.з. СприятИ ,га надаВати перевагу У призначеннi головою KoMiciT з
соцiального страхування одного з членiв Профкому.

роздIл 7
гАрАнтIi ляльностI проФкому

7, 1. Робоmоdавець зобов'язуеmься:
7.I.|. Безоплатно надавати Профкому примiщення з yciM необхiдпип,r

обладнанням, зв'язком, оп€UIенням, освiтленням, прибиранням, oxopoцot1.;
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для забезпечення його дiяльностi, а також для проведення профспiлкових
заходiв тощо.

7,1,2, Надавати на запит Профкому у тижневий строк всю необхiлгrу

::*зY:I': . 
:1rУ", ,*О 

€ предметом цьоГо Колективного договору, сприяти
реалiзацiТ права Профспiлки iз захисту трудових i соцiально-економiчних
lHTepeclB працiвникiв.

7.|.З. ЗабезпечитИ участь представника Профкому у виробничих
нарадах' засiданнях тощо' завчасно iнформувати Профком про Дату Тхпроведення та порядок денний.

7 .|.4. Забезпечити вiльний доступ членiв Профкому до матерiалiв,
ДОКУМеНТiВ, а ТаКОЖ фiЗИЧНИй доступ до ycix пiдроздiлi" i .пу*б закладу д.lIяздiйснення наданих Профкому повноважень щодо громадського контролю за
дотриманням законодавства про ПРоцю, станом охорони ПРацi, 

""*o"un""N4Колективного договору.
7 .1.5. Забезпечувати Профкому можливiсть розмiщувати власIIуiнформацiю У примiщеннях i "u територiТ ЗакладУ В доступних дJlяпрацiвникiв мiсцях.
7.|.6.Розглядати протягоМ 7 днiВ вимогИ i поданНя ПрофкомУ щодо

усуненнЯ порушеНь законОдавства про працю та КолективноI.о лоl.оtsору,невiдкладно вживати заходiв щодо ix усунення.
7,L7, УТРИМУВаТИ За НаяВностi письмових заяв працiвникiв, якi ечленами Профспiлки щомiсячно i безоплатно iз .uрьбir"оi плати та

перераховувати у безготiвковому порядку протягом трьох банкiвських днiвпiсля виплатИ заробiтноТ плати на рахунок Профкому (на субрахунок
ПрофкомУ У вищестоящiй органiзацii ПрофЪпiлки) 

"n.".rni внески.
7.1.8. Змiнювати умови трудового договору, оплати працi, притягати /(о

дисциплiнарноi вiдповiдальностi працiвникiu, 
"Ki 

обранi оо .*nuoy Профкомч
лише за попередньою згодою Профкому.

7 .|.9. Звiльнення членiв Профкому, KpiM додержання загальноТrIроцедури, здiйснювати виключно за nu""rocri попередньот згоди
профкому, а також вищестоящого виборного органу для цiеi профспiлковот
органiзацii.

7,1,10. НадаватИ передбаченi цим Колективним договором соцiальнi
пiльгИ та заохОченнЯ для праЦiвникiв Закладу також штатним працiвникам
Профкому (зокрема, тим, якi працюють на виборних посадах).

7.1.||. Iнформувати Профком про внесення змiн до Cruryry Закладу, якi
стосуються трудових та соцiа.пьно-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв.

роздIл 8
ГАРАНТIi ПРАЦIВНИКАМ - ЧЛЕНАМ ПРОФСПIЛКИ

прАцIвникIв охорони здоров,я укрАiни
8. ]. Робоmоdавець зобов rязуеmься 

:
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8.1.1. Не розривати труловий договiр з працiвниками - членами
ПРОфСпiлки працiвникiв охорони здоров'я УкраТни без попередньоТ зt,о/tи
Профкому у випадках:

- змiн в органiзацii виробництва i працi, у тому числi реорганiзацiТ або
перепрофiлювання Закладу, скорочення чисельностi або штату працiвникiв;

- ВияВленоТ невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або виконуванiй
роботi внаслiдок недостатньоi квалiфiкаuii або стану здоров'я, якi
перешкоджають продовженню цiсi роботи;

- СИсТематичного невиконання працiвником без поважних причиt{
ОбОВ'ЯЗкiв, покладених на нього трудовим договором або правилами
внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiшtе
ЗаСТосоВуваJ] ися заходи дисципл i нарного або громадського стя гнення ;- ПРОГУЛУ (У ТоМУ числi вiдсутностi на роботi бiльше трьох годин
протягом робочого дня) без поважних причин;

- НеЗ'ЯВлення на роботу протягом бiльш нiж чотирьох мiсяцiв пiдряд в

РеЗУЛЬТаТi тимчасовоТ непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки по вагi,гнос,r,i i

ПОЛОГах, якщо законодавством не встановлений тривалiший TepMiH
збереження мiсця роботи (посади) при певному захворюваннi. За
ПРаЦiВНИКаМи, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з трудовим ка_шiцтвом
абО ПРОфеСiйним захворюванням, мiсце роботи (посада) зберiгасться до
вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi;

- ПОЯВИ На роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або
токсичного сп'янiння;

з метою визначення наявностi такого права, iнформачiя про вихiл
(виключення) працiвника з лав Профспiлки надасться Роботодавцю у
триденний TepMiH з дня припинення членства.

8.1.2. Розглядати рекомендацiТ (пропозишiТ) Профкому у випадках:
- визначення переважного права на зыIишення на роботi при скорочеltнi

чисельностi i штату працiвникiв за умов piBHoT продуктивностi прачi т,а
квалiфiкацii;

- визначення працiвникiв' яким У першочерговому Порядк)/
гIропонуються BaKaHTHi посади одночасно iз повiдомленням про майбутнс
вивiльнення;

- визначення працiвникiв, яким виплачуеться матерiальна допомога та iT

розмiр;
У разi неврахування зазначених рекомендацiй (пропозиrriй) Профком1,.

надавати вiдповiднi обrрунтованi заперечення.
8.1.3. На запрошення брати участь у засiданнях Профкому, зборах

(конференцiях) первинноТ профспiлковоТ органiзацii.

8. 2. Пр оф ком з о бо в' язу еmься :
8.2.1 Щотримуватися наступного порядку

про надання згоди на звiльнення працiвника з
8. 1. 1. Колективного договору:

розгляду подання Роботодавця
пiдстав, передбачеIIих 1, пl,ttк,гi
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Профком розгляда€ в п'ятнадцятиденний TepMiH обгрунтоване письмове
ПОДаННЯ РОбОтоДавця, пiдписане керiвником Заклалу або iншою особоtо, яка
НаДiЛеНа ПраВом розiрвання трудових договорiв з працiвниками, про надання
згоди на розiрвання трудового договору з працiвником.

ПОДаННя Роботодавця розглядаеться у присутностi працiвника, на якоI.о
воно внесене. Розгляд подання за вiдсутностi працiвника допуска€ться лиUIе
За ЙОГО ПисЬМовою заявою. За бажанням працiвника вiд його iMeHi може
виступати iнша особа, У тому числi адвокат. Якщо працiвник або йоl.о
представник не з'явився на засiдання Профкому незалежно вiд причин,
розгляд заяви вiдкладасться до наступного засiдання в межах 15-ти деt{ноI,о
TepMiHy. Лише у разi повторного нез'явлення працiвника (його представника),
без поважних причин, подання Роботодавця може розглядатися за
вiдсутностi працiвника. Участь представника Роботодавця при розглядi цього
питання не с обов'язковою.

ПРОфКОМ ПОвiдомляс Роботодавця про прийняте рiшення у письмоrliй
фОРМi В ТРИДенний TepMiH пiсля його прийняття. У разi пропуску цього
TepMiHy вважаеться, щО ПрофкоМ даВ згодУ на розiрвання труловоl.о
договору.

РiШеННя Профкому про вiдмову в наданнi згоди на розiрвання трудовоr,о
ДОГОВОРУ Мае бУти обrрунтованим та мiстити посилання на правове
обгрунтування незаконностi звiльнення працiвника або посилання на
неврахування Роботодавцем фактичних обставин, Зz яких розiрвання
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З Працiвником с порушенням Його законних прав. У разi,
якщо в рiшеннi немае обгрунтування вiдмови в наданнi згоди на розiрванIiя
ТРУДОВОГО ДОГОВОрУ, Роботодавець мас право звiльнити працiвника без зголlл
Профкому.

РОбОТОДаВеЦЬ Мас право розiрвати трудовий договiр з працiвником JtиIliе
впродовж мiсяця з дня отримання згоди Профкому. Подання про надання
згоди на розiрвання трудового договору з працiвником Роботодавець полас
до Профкому не ранiше нiж за один мiсяць до запланованоi дати розiрвання
трудового договору з працiвником.

8.2.2. Положення пункту 8.2.1. Колективного договору IIс
застосовуються при звiльненнi працiвника у випадках:

- НеЗаДОВiльного результату випробування, обумовленого при прийнят,гi
на роботу;

- поновлення на роботi прачiвника, який ранiше виконуваВ цю роботу;- звiльнення керiвника Закладу (вiдокремленого cTpyкTypHol.o
пiдроздiлу) його заступникiв, головного бухгалтера Закладу, його
заступникiв;

- звiльнення праЦiвника, якиЙ вчиниВ за мiсцем роботи розкрадання (у
тому числi лрiбне) майна Роботодавця, встановлене вироком суду, який
набрав законноТ сили) або постановою органу, до компетенLtiТ якого вхо.Ilи1.1)
накладення адмiнiстративного стягнення).

8.2.З. Забезпечити надання безоплатних консультацiй для членiв
ПРОфСПiЛКи З питань працi та iT оплати, охорони працi, пенсiйного
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забезпечення, соцiального страхування та, за необхiдностi, представництRо
iHTepeciB членiв Профспiлки в KoMicii по трудових спорах (за наявностi).

8.2.4. Надавати членам Профспiлки матерiальну допомогу при потребi у
дороговартiсному медичному лiкуваннi та в iнших випадках.

8.2.5. Забезпечити повне або часткове вiдшкодування документально
пiдтверджених витрат ciM'i, пов'язаних з похованням члена Профспiлки або
членiв його ciM'i в межах видаткiв на вiдповiднi заходи.

8.2.6. Забезпечити путiвками на санаторно-курортне лiкувагtttя,
оздоровлення та вiдпочинок безоплатно або з частковою компенсаtliсrо
BapTocTi для членiв Профспiлки, членiв iх ciM'T В межах видаткiв на
вiдповiднi заходи.

8-2.7. Брати дольову участь в органiзацii науково-практичних ceMiHapiB,
конференцiй, круглиХ столiВ на виробничу, культурну, HayKoI]o-
просвiтницьку, патрiотичну та профспiлкову тематику iз заJIученням
представникiв вищестоящих органiзацiй Профспiлки та вiдповiдних фахiвцiв
iнших пiдприсмств, установ, органiзацiй.

8.2.8. За необхiдностi вживати заходiв щодо документ€lдьного
пiдтверЛження працiвнику-члену Профспiлки статусу одинокоТ MaTepi
(батька) з метою надання додаткових пiльг та гарантiй (соuiальноТ вiлпус.гки
тощо), зокрема, шляхом створення KoMiciI, яка, за необхiдностi та наявностi
вiдповiдних обставин, встановлюватиме факт вiдсутностi участi батька
(MaTepi) у вихованнi дитини за мiсцем iT постiйного проживання.

8.2.9.Здiйснювати контроль за станом лiкувально-профiлактичltоТ
роботи з працiвниками - членами Профспiлки, якi часто i тривалий час
хворiють.

8.2.10. Сприяти проведенню оздоровлення, сiмейного вiдпочинку l.а
лiкуванНя працiвНикiв-члеНiв ПрофСпiлки та ix неповнолiтнiх дiтей.

8.2.1 1. ознайоМлюватИ членiВ Профспiлки з новими нормативно-
правовими актами з питань житлово_комунаJIьних пiльг, соцiального та
пенсiйного страхування, надавати консультативну та методичну допомогу з
цих питань.

8.2.|2. Забезпечувати правовий та соцiально-економiчний захис.г
вивiльнюваних працiвникiв - членiв Профспiлки.

роздIл 9
контроль зА виконАннrIм колЕктивного договору

9. 1. Сmорон u doMon l,tJl uся:
9.1.1. Контроль за ходом виконання Колективного договору здiйснюваr.и

не рiдше одногО разу на piK спiльною комiсiсю, сформованою Стороrtами
(Додаrок м24).

9.1.2. Один рЕв на piK, у першому кварталi, спiльно розглядати пiдсумки
виконання Колективного договору за попереднiй pik, заслуховувати звiт
Роботодавця та голови ПрофкомУ щодо взятих на себе зобов'язань на зборах
(конференчiТ) трудового колективу.
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9.1.3. Надавати повноважним представникам CTopiH на безоплатнiй
ocHoBi наявну iнформачiю та документи, необхiднi для здiйснення KoHTpoл}o
за виконанням Колективного договору.

9.t.4. У разi несвоечасного виконання, невиконання зобов'язань за
Колективним договором, аналiзувати причини та вживати TepMiHoBi заходи
щодо забезпечення ix реалiзачiТ.

9.1.5. У разi порушення чи невиконання зобов'язань Колективt]оI,о
договору з вини конкретноТ посадовоТ особи Закладу, а також ненаданнi нею
iнформацii, необхiдноi для ведення колективних переговорiв i здiйснення
контролю за виконанням Колективного договору, притягати iT до
вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством (Щолаток 25).

Пiдписи CTopiH

Головний лiкар Комунального
некомерцiйного пiдприсмства

<Територiально-медичне об' еднання
<Багатопрофiльна лiкарня iнтенсивних

методiв лiкування та швидкоТ
медичноi допомоги) ММР ЗО

к/Б

Голова ПервинноТ профспiлковоТ
органiзацiТ КНП

<Територiально-медичне об' сднан ня
<Багатопрофiльна л iкарня iнтенси BHl,tx

методiв лiкування та швидкоТ
медичноТ допомоги) ММР ЗО

ПрофесiйноТ спiлки працiвникi в

охорони здоров'я УкраТни

кУб о/ 2020 рок|,

(п.l.Б,

/7U )r020 року
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офспiлки ffiфГолова П

_Ф-___оу_20еор.

пЕрЕлIк
ВИРОБНИЦТВ, РОБIТ, ПРОФЕСIЙ I ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ,

РОБОТА ЯКИХ ПОВ,ЯЗАНА З ПIДВИIЦВНИМ НЕРВОВО_
ЕМОЦIЙНИМ ТА IНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ НАВАНТА}ItЕННЯМ

(вiдповiдно до ч.1 ст.8 Закону УкраТни ..Про вiдпустки>)

лъ HaliMellyBaHIIя виробництв,
робiт професiТ i посад*

Тривалiсть додатковоТ вiлпустки за
особливий характер праui
у календарних днях**

Усього
календарIIIrх
днiв

1 Лiкарi (Bcix найменувань) 7 зl
ii2 молодшi спецiалiсти з

медичною освiтою (Bcix
найменувань)

7

1
J Молодший медичний

персонал (Bcix найменyвань)
7 зl

4 Сестра господиня 7 зl
зl5 Бiолог, бактерiолог 7

6 Оператор комп'ютерного
набору

7 31

7 Слюсар-сантехнiк 4 28
8 Прибиральник службових

примiщень
4 2t]

9 .Щезiнфектор 7 ]l
10 Лiкарi-анестезiологи Bcix

вiддiлень
1l 35

1l Молодшi спецiалiсти з
медичною освiтою (Bcix
найменувань) вiллiлення
еферентноТ i iнтенсивноi
терапii, вiддiлення
анестезiологii та iнтенсивноi
терапii, палат iнтенсивноТ
терапii карлiологiчних хворих,
пiulат iнтенсивноi терапiТ
неврологiчних хворих,
вiддiлення iнтенсивноi терапiТ
iнфекцiйних хворих ycix
вiкових категорiй

ll з5

12 Лiкарi рентгенологи Bcix 1l ]_5
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вiддiлень, кабiнетiв
-_l

13 Рентгенолаборанти 11 35

|4 Молодший медичний
персонал рентгенологiчних
вiддiлень, кабiнетiв

] зl

15 Фармацевт 7 зl
*Зазначаються KoHKpeTHi найменування виробництв, робiт професiТ i посад, передбачених
структурою (штатним розписом) Заклалу у вiдповiдностi з перелiком виробництв, робit.
професiй i посадо наведеним у роздiлi ХVII <Охорона здоров'я, ocBiTa та соцiа,rьна
допомога)> (позицii 1-14l) Списку виробництв, робiт, професiй i rrосал tlрацiвникiв, робоtа
яких пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiЙним та iнтелектуЕrльним навантаженням або
викону€ться в особливих IIриродних географiчних i геологiчних умовах та умовах
пiдвищеного ризику для здоров'я, що дас право на щорiчну додаткову вiлпустку за
особливиЙ характер працi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл l7
листопада 1997 р. N91290 у редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l3 траI]IIя

2003 р. Jф679.
**Право на передбачену цим додатком додаткову вiлпустку мають вказанi у Пере.лiкr,
посади (професii) незалежно вiл конкретного найменування та структурного пiдрозлiлу. а
Також 3а умов заЙнятостi у продовж робочого дня не менш нiж половини його тривалостi.
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fiодаток ЛЪ l
.Що Колективного договору

тихryJ.
vzz

20d_ф.

пЕрЕлIк
посАд прАцIвникIв, якI мАють прАво нА прийом ilKl

ПРОТЯГОМ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ТИХ РОБОТАХ, ДВ ЗА
умовАми ii виконАння нЕможливо встАновити пЕрЕрву

IжI

лля в ОЧИНКУ ТА ХАРЧУВАННЯ
м Найменування

структурного
пiдроздiлу

Найменування
посади (професii)

Порядок та час
приймання'lжi

VIiсце
прийшrанlля

Bci cTpyKTypHi
пiдроздiли
стацiонару

Лiкарi,
Молодшi спецiапiсти з
медичною освiтою
(Bcix найменувань),
Молодший медичний
персонал (Bcix
найменувань)

1 0- l 5хв. Роздаr,ка
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Додаток ЛЪ 3

!о Коле вного договору

Ф"Жfrm

{tи,Ъiйi.йl

офспiлки
.I.

2щh.

пЕрЕлIк
ПРОФЕСIЙ I ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ З НЕНОРIИОВАНИNr

роБочи м Ем
J\l!

Найменування професiй, посад
Тривалiсть
щорiчноi

додатковоТ

Усього
календарllI{х

днiв вiдпуст1111

_ __ зl
__ __]] _

зl
зl

-jг 
__

з1

_____ :L-
jl

J-
зl

____jl -
зl

зl
х
х
ж'-
Тв-
л
х
х
28

-]

l Головний лiкар 7
2 Заступник головного лiкаря 7
J завiдувач вiдокремлених пiдроздiлiв 7
4 заступник завiдувача Вп 7
5 Начальник Л!I_{ 7
6 Заступник начальника 7
7 Головний бухгалтер 7
8 Заступник головного бухгалтера 7
9 нача_гtьники бухгалтерського вiддiлу 7

0 Бухгалтер 7
l EKoHoMicT 7
2 Начальник вiддiлу кадрiв 7

lз Iнспектор вiддiлу кадрiв
Iнспектор з облiку та бронювання
вiйськовозобов'язаних

7

l4 Юрисконсульт 7
l5 Iнженери Bcix найменувань 7
lб Завiдуючий господарством 7
l1 TexHiK 4
l8 Комiрник 4
l9 кастелянша 4
20 Ресстратор медичний 7
21 вихователь 7
22 !iловод 4
lэ Завiдувач apxiBy 4 28

]
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fiодаток Лb 4
Що Колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦI ПРАЦIВНИКIВ

1. Загальнi положення.

1.1. Положення про оплату працi розроблено у вiдповiдностi до Закогrу

УкраiЪи пПро колективнi договори ы угоди) Ns3356-XII, Законом УкраIлrи

uПро оплату працi>, Кодексом Законiв про прачi Украiни, Постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро оплату прачi працiвникiв на ocHoBi СдиноТ

тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати праui працiвникiв установ,

закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери> вiд З0.08.2002

J\Ъ l298, Наказу MiHicTepcTBa прачi та

MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни

послiдуючими змiнами та доповненнями,

Украiни (далi-законодавство УкраТни) й

службовцiв та спецiалiстiв пiдпри€мства.

Положення про оплату прачi керiвникiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв

i робiтникiв розроблено з метою створення моделi оплати прачi персоL{аJIу

пiдприемства що переходить з 2019 на HoBi умови фiнансування у

зв'язку з укладанням договору з Нацiон€Lльною службою здоров'я УкраТrrи

(далi НСЗУ) про медичне обслуговування населення за програмою медичних

гарантiй i вiдповiдають умовам колективного договору.

соцiальноТ полiтики УкраТни та

вiд 05.10.2005 року Jф308/519 з

iнших нормативно-правових ак,гiв

поширюеться на Bcix робiтникiв,
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Керуючись частиною 3 ст. 67 Господарського кодексу пiдприемство

самостiйно визначило свою органiзацiйну структуру, встановило чисельнiсть

працiвникiв i штатний розпис.

Фонд заробiтноТ плати формусться за рахунок частини коштiв (%)

отриманих з вiд НСЗУ.

Пiдприемством за рахунок коштiв отриманих вiд НСЗУ KpiM фонлу

оплати прачi створено резервний та фо*,д розвитку (% вiд загаJlьноТ суми

отриманих коштiв).

За рахунок резервного фонду плануеться здiйснювати видатки на

покриття непередбачуваних витрат, виплат на оздоровлення, премiй, тощо.

Фонд розвитку використовуються виключно на матерiальItо-,гехнiчttс

оснащення п iдприсмства.

2. Оплати працi прачiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв

2.1. Схема посадових окладiв (тарифних ставок) ttрацiвникiв ус,гаttовrr

формуеться на ocHoBi:

- мiнiм€L[ьного розмiру посадового окладу

встановленого Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни;

(тарифноТ ставки).

- мiжпосадових (мiжквалiфiкаuiйних) спiввiдношень розмiрiв посадових

окладiв (тарифних ставок) i тарифних коефiцiснтiв.

2.2. Мiнiмальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюеться у

розмiрi, не меншому за прожитковий MiHiMyM, встановлений для

працездатних осiб на l сiчня каJIендарного року.

2.З. Вiднесення виконуваних робiт до певних тарифних розрядiв i

присво€ння квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам провадиться ycTaнoBoto
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отримую

згiдно з професiйними стандартами (квалiфiкачiйними характеристиками) за

погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM.

завдання,

Вимоги до квалiфiкацiйних та спецiальних знань прачiвникiв, Тх

обов'язки та спецiалiзацiя визначаються професiйними

стандартами або квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвНИ Ki в.

За виконану мiсячну (годинну) норму прачi працiвник установи

заробiтну плату у розмiрi не нижче мiнiмальноТ. Мiнiмальна

заробiтна плата с державною соцiальною гарантiеюо обов'язковоЮ ДЛя

установи.

2.6. Уповноважений власника забезпечус диференцiацiю заробiтноТ

плати працiвникiв, якi отримують заробiтну плату на piBHi мiнiмаЛЬНОТ У

межах фо"ду оплати працi, шляхом встановлення доплат, надбавок. Премiй з

урахуванняМ складностi, вiдповiдальностi та умов виконуваноi роботи,

квалiфiкацiТ працiвника, результатiв його роботи.

2]. Пiд час обчислення розмiру зарплати працiвникiв для забеЗпеЧеttНя

ii мiнiмального розмiру не враховуються доплати за роботу в несприяТливих

умовах прачi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та

надурочний час, роз'Тзний характер робiт, премiТ до святкових i ювiлеЙнИХ

дат.

Якщо розмiр зарплати у зв'язку з перiодичнiстю виплати ii склаДоВих С

нижчим за розмiр мiнiмальноi заробiтноi плати.

2.8. У разi укладення трудового договору про роботу на умовах

неповного робочого часу, а також при невиконаннi праuiвником У пОВНоМУ

обсязi мiсячноi (годинноi) норми працi, мiнiмальна заробiтна ПЛаТа

виплачуеться пропорчiйно до виконаноТ норми праui.

2.9. ГарантiТ та компенсацiТ праuiвниками в разi переiзду на роботу до

iншоi мiсцевостi, службовий вiдряджень, роботи у польових УМоВах ТОЩО

встановлюються Кодексом законiв про працю Украiни та iншими актами

законодавства Украiни.
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2.|0. Якщо працiвники здiйснюють oKpeMi поi'здки в межах tsиконання

cBoik безпосереднiх обов'язкiв до вищестоящоi органiзацii в м. Запорiжжя

(!епартамент охорони здоров'я, обласна клiнiчна лiкарня ,обласна дитяча

лiкарня, обласний центр СНIЩу), то TaKi поiЪдки не с службовими

вiдрядженнями.

2.I|. Рiшення з оформлення поТздки працiвникiв як службового

вiдрядження приймаеться головним лiкарем.

3. Щоплати й надбавки

3.1. При економiчному обrрунтуваннi, у межах фо"ду заробiтноi плати,

наказом по ycTaнoBi встановлюються доплати за сумiщення посад (професiй),

за розширення зони обслуговування, збiльшений обсяг робiт, за складнiсть та

напруженiсть у роботi, виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього

працiвника - до 500/о посадового окладу.

3.2. Надбавки, доплати та iншi виплати встановлюються згiдно Наказу

MiHicTepcTBa працi та соцiальноТ полiтики Украiни та MiHicTepcTBa охорони

здоров'я УкраТни вiд 05.10.2005 року м308/519 з послiдуючими змiнами та

доповненнями.

З.3. У межах фонду заробiтноi плати устацовити надбавку за класнiсть

водiям легкового транспорту:

l кл. - 25о/о

2 кл. - |0%

Водiям автотранспортних засобiв на час ремонту автотранспорту

зберiгаеться середня заробiтна плата без урахування надбавки за класнiсть.

При прийняттi на роботу водiя автотранспортного засобу , якому була

tIрисвоена класнiсть роботодавцем на попередньому мiсцi роботи та Bill

працював водiем автотранспортного засобу l або 2 класу, за водiсм

зберiгаеться квалiфiкацiя (класнiсть), присвоена за попереднiм MicrleM

роботи, згiдно iз вiдповiдним записом у трудовiй книжцi, якщо перерва в
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роботi не перевищуе 1 pik. ,.щля чього водiй мае подати вiдповiдну заяву про

збережеНня класу, присвосного за попереднiм мiсцем роботи.

з.4. Надбавку за вислугу poKiB лiкарям i фахiвчям з базовоtо ],а

неповною вищою медичною освiтою виплачувати згiдно з Порядком виплати

надбавки за вислугу poKiB медичним та фармашевтичним працiвникам

державних та комунЕtльних закладiв охорони здоров'я, затвердженим

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд2.|2.2009 рокУ Ns1418, залежнО

вiд стажу роботи в такому розмiрi:

Розмiр щомiсячноТ надбавки до

посадового окладу, вiдсоткiв

4. Порялок внесення змiн та доповнень до По.llоження

4.1. ЗмiНи та доповнеНня В Положення вносяться загаJIьними зборами

трудового колективу, оформлюються окремим протоколом i с невiд'смною

частиною Положення.

4.2. Невiд'смною частиною Положення також с штатний розклад

установи.

10

20

30

Понад 3 роки

Понад 10 poKiB

Понад 20 poKiB
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Додаток }Ъ 5

f,о Колективного договор\

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПЛАТНI МЕДИЧНI ПОСЛУГИ

1. Загальнi положення

1.1. Положення про платнi медичнi послуги Комунсшьного некомерцiйного

пiдприемства <Багатопрофiльна лiкарня iнтенсивних методiв лiкування та

швидкоI медичноi допомоги)) МелiтопольськоТ MicbKoT Ради ЗапорiзькоТ

областi (далi - Положення) розроблено вiдповiдно до частини шостоТ cTaTTi

18 Закону Укратни <основи законодавства Укратни про охорону здоров'я))

вiд 19.11.|gg2 Jý 2801-хII (далi закон Jф 280l); пункту з.2 ста,гуту

<Комунального некомерцiйного пiдприсмства кБагатопрофiльна лiкарня

iнтенсивних методiв лiкування та швидкоi медичнот допомоги>

Мелiтопольськоi мiськоi ради Запорiзькоi областi> (далi - КНП), який

передбачас можливiсть надання платних медичних послуг населенню,

|.2. Перелiк медичних послуг у Положеннi вiдповiдае Перелiку платних

послуг, якi надаЮться В державнИх i комун€шьних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних навчiшьних закладах, затвердженому постановою Кму

вiд 17.09.1996 J& 1l38 (dалi - Перелiк Ns 1138),

1.3. Мета Положен регламентувати процес надання платних посJlуг

кнп, створити методологiчну базу для розрахунку Тх собiвартостi,

обrрунтувати тарифи на платнi медичнi послуги кнп,

1.5. положення вiдповiдае внутрiшньому накчву про облiкову полiтику кнп,

2. Платнi медичнi послуги, якi надас КНП

2.1. кнп надас платнi медичнi послуги на засадах, визначених п,5 р, I

статуту Кнп: здiйснюс господарську некомерчiйну дiяльнiсть, спрямовану

на досягнення соцiа;rьних та iнших результатiв у сферi охорони здоров'я, без

мети одержання прибутку, а також приймас участь у виконаннi державних l,a

мiсцевих програм у сферi охорони здоров'я та соцi€шьного захисту населення

в установленому порядку. Соцiальнi цiлi полягають у реалiзацiт права на

охорону здоров'я згiдно зi статтею б Закону JФ 2801,

з7
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2.2. Перелiк платних медичних послуг, що надас КНП, та перелiк посад
працiвникiв, якi беруть участь у цьому процесi, мiстить Додаток l до
Положення.

2.3. Трудовi, економiчнi та соцiальнi вiдносини КНП i працiвникiв, якi беруть

участь у наданнi платних медичних послуг, регулюе колективний договiр.
КНП з€tлучае працiвникiв до надання платних медичних послуг на ocHoBi п.
3.1.5 колективного договору та посадових iнструкцiй.

3. Розрахунок собiвартостi платних медичних послуг

3.1. Базою для визначення цiни послуги € розрахунок витрат,
пов'язаних з безпосереднiм if наданням. В ocHoBi порядку застосовусться
нормативно-витратний метод.

З.2. Складовими BapTocTi витрат с прямi та накладнi витрати.
3.3. Прямi витрати:
витрати на оплату прачi працiвникiв якi безпосередньо приймають

участь у наданнi послуг;
нарахування на оплату прачi вiдповiдно до законодавства;

BapTicTb витратних матерiалiв, в тому числi медикаментiв та виробiв
медичного призначення необхiдних для надання посJlуI,и зr,iлнtl з

вимогами медичних стандартiв;

- норм робочого часу, необхiдного для надання послуги;

- амортизацii основних засобiв, малоцiнних необоротних активiв, пIо
використовув€Lлись при наданнi послуги;

- iншi прямi витрати;
3.4. Накладнi витрати:

заг€шьно-виробничi та алмiнiстративнi, якi не вiдносяться
безпосередньо на oKpeMi послуги, та розподiляються на BapTicTb послyг
пропорuiйно фонду заробiтноТ плати основного медичного персонал}l

- заробiтна плата персоналу з управлiння та обслуговування лiкувальноt,о
процесу;

нарахування на заробiтну плату персоналу з управлiння та
обслуговування лiкувального процесу;

- матерiальнi витрати (прелмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap), якi
вiдносяться безпосередньо на oкpeMi послуги;

- оплата послуг (KpiM комун€tльних), якi не вiдносяться безпосередньо на
oKpeMi послуги;

оплата комун€lJIьних послуг та енергоносiiв, якi не вiдносяться
безпосередньо на oкpeмi послуги;

- iншi витрати, якi не вiдносяться безпосередньо на oкpeмi послуl,и.
3.5. L{ентри витрат КНП мiстить Додаток 2 до Положення.

З.6. Форму типовоi калькуляцii собiвартостi платних медичних послуI,
мiстить Щодаток 3 до Положення.
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3.7. Калькуляцii BapTocTi послуг розробляються на вiдповiдний бюджетний
перiод. У разi змiни розмiрiв оподаткування, рiвня мiнiмальнот заробiтrrот
плати, тарифiв на енергоносiт, цiн на матерiально-технiчнi ресурси протяI.ом
РОКУ, BaPTicTb ПОСЛУГ ПiДЛягас уточненню та приведенню Тх до економiчно
обгрунтованого рiвня.

4. Оплата послуг

4.I. кнП приймае оплату за платнi медичнi послуги вiд фiзичних i

юридичних осiб, у т. ч. страхових компанiй.

4.2. ФiзИчнi особИ та юридИчнi особИ розрахоВуються у безготiвковiй формi.
4.3. оплата здiйснюеться перед наданням платноi медичнот послуги.

4.4. Вiдповiдальнi особи надають платнi медичнi послуги тiльки пiс.тlя
пред'явлення отримувачем документа про оплату - фiск€ulьного чека РРо,
банкiвськоI квитанцii.

5. Розподiл та використання грошових надходжень

5.1. Кошти, отриманi вiд надання платних медичних послуг, KI {гI
використовус винятково в межах статутноiдiяльностi, з дотриманням пп. 5,6
7 p.I статуту, що забороняють прямий розподiл прибутку мiж засновникамIl
та працiвниками. HaToMicTb цi кошти кнп спрямовуе на фiнансування
видаткiв та досягнення соцiальноi мети дiяльностi.

5.2. Прiоритетнi напрями розподiлу коштiв, отриманих за надання платних
медичних послуг:

о оплата працi медичних працiвникiв кнп, праuiвникiв бухгалтерсько-
економiчнот служби кнп передусiм тих, якi забезпечують надання
платних медичних послуг; сплата ссв, iнших зарплатних податкiв i зборiв,
що вiдповiдае п. 7 р. Ix статуту про використання на зарплатнi цiлi коштiв.
отриманих в результатi господарськоi некомерцiйноТ дiяльностi;
, виплата премiй, допомоги на соцiально-побутовi потреби та iHllli
заохочення медпрацiвникам та працiвникам бухгалтерсько-економiчrrот
служби, яку передбачае п.4.1.19 колективного договору;о оновлення матерiально-технiчноТ бази КНП.

б. Прикiнцевi положення

6.1. Положення набирас чинностi з дати затвердження наказом головного
лiкаря кнп. Право головного лiкаря затверджувати BHyTpirrlHi
органiзаЦiйно-правовi докУментИ передбачас пiдп.17 п.5 р. VII статуту.

6.2. Змiни до Положення, у тому числi в частинi перелiку платних медичних
послуг, погоджуЮть голоВний бухГ€Lптер, заступник головного бухгалтера :]
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економiчних питань. Перегляд Положення зумовлюють змiни оргструктури
КНП, складу платних послуг, законодавства.

6.3. Щодатки до цього Положення с його невiд'смною частиною.
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Додаток ЛЪб

догоtsору

о? zot? р.

пЕрЕлIк
ПОСАД ТА ПРОФЕСrЙ ПРАЦIВНИКIВ,

яким проводитъся доплАтА у розмIрI 50% вклtочно
ПРИ СУМIЩЕННI ПРОФЕСrЙ I ПОСАД, ВИКНЛННI ОБОВ,ЯЗКIR

ТИМЧАСОВО ВIДСУТНЬОГО ПРАЦIВНИКА

Наказ МП та СП Украiни та МОЗ УкраТни вiд 05.10.2005р. ЛЪ308/519
,,Про впорядкування умов оплати працi працiвникiв охорони здоров'я

та установ соцiального захисту населення>>.

Nь Посада, професiя
Структурний

пiдроздiл
Вiдсотки

1 Лiкарi (ycix найменувань) До 50

2.
Фахiвцi з базовою та неповною вищою медичною
освiтою (ycix найменувань) До 50

a
J. Молодшi медичнi сестри (ycix найменувань) л"-r0 

-

4.
Iнший персон€rл (професiонали, фахiвцi, технiчнi
службовчi, робiтники та професiонаJIи з повною вищою
немедичною освiтою)

До 50

5.
Керiвникам закладу охорони здоров'я
(лiкарям та iх заступникам) Що 25
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,, /Г r, о? zo 2ор. 02о р.

пЕрЕлIк
ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ДОПЛАТА

ЗА РОЗШИРЕННЯ ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ЗБIЛЪШЕННЯ
ОБСЯГУ ВИКОНУВАНИХ РОБIТ ДО 50% ВКЛЮЧНО

Наказ МП та СП Украiни та МОЗ Украiни вiд 05.10.2005р. N308/5l9
пПро впорядкуваlIня умов оплати праui прачiвникiв охороtlи здоров'я

та ycTatloB соцiального захисту Ilаселення)>.

олг
г

lza
ц--/

Посада, професiя
Структурний

пlдроздlJI
Лiкарi (ycix найменувань)

Фахiвцi з базовою та неповною вищою медичною
освiтою (ycix найменувань
Молодшi медичнi сестри (ycix найменувань)

Iнший персон€rл (професiонали, фахiвцi, технiчнi
службовцi, робiтники та професiонаJIи з повною ви

немедичною освiтою)
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Nь Вiдсотки

1. 50

2. До 50

дБ soaJ.

4. До 50



Додаток Nb8

.Що Колективного договору

----
u /Гr, о? zo 20р.

пЕрЕлIк
ПОСАД ТА ПРОФЕСIЙ ПРАЦIВНИКIВ, {КИМ ЗДIЙСНЮ€ТЬСЯ

ДОПЛАТА ЗА РОБОТУ В НItIНlИИ ЧАС В РОЗМIРI
35,/о годинноi тАриФноi стдвки (посАдового оклАду)

ЗА КОЖНУ ГОДИНУ РОБОТИ (з 22.00 до б.00)

Наказ МП та СП УкраТlrи та МОЗ Украiни вiд 05.10.2005р. ЛЪ308/519

uПро впорядкування умов оплати праui прачiвникiв охорони здоров'я
та устаIIов соцiального захисту населення)).

Nъ
Найменування структурного

пiдроздiлу
Найменування професiТ, посади

l 2 J

1 Терапевтичне вiддiлення
Сестра медична цаJIатна
Молодша медична сестра палатна

2 Отоларингологiчне вiддiлення

Сестра медична паJIатна
Сестра медична операuiйна для надання екстреноТ

отоларингологiчноi допомоги
Молодша медична сестра пшIатна

з Офтальмологiчне вiддiлення

Сестра медична палатна
Сестра медична операuiйна для надання eKcTpelloT
офтальмологiчноТ допомоги
Молодша медична сестра палатна

4 Пульмонологiчне вiддiлення
Сестра медична паJIатна
Молодша медична сестра-прибиратlьничя палатна

5 Травматологiчне вiддiлення

Сестра медична палатна
Молодша медична сестра палатна з логjlяjt\ ]а

травматологiчними хворими
Молодша медична сестра палатна з догляду за

нейрохiрургiчними хворими

6 Хiрургiчне вiддiлення
Сестра медична палатна
Молодша медична сестра пшIатна

7
Гнiйно-септичне хiрургiчне
вiддiлення

Сестра медична паJIатна
Молодша медична сестра паJIатна

8 Автопарк Водiй автотранспортних засобi
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1 2 з

9 Карлiологiчне вiддiлення

Сестра медична паJIатна для хворих на iнфаркт
мiокарла
Сестра медична палатна д_lrя карлiологiчних хворих
Молодша медична сестра палатна для хворих на

iнфаркт мiокарла
Молодша медична сестра приб

l0 Неврологiчне вiддiлення

Сестра медична паJIатна
Сестра медична палатна дJuI хворих з порушенням
кровообiгу мозку
Молодша медична сестра з догляду за хворими
Молодша медична сестра дJuI хворих з порушеttням
кповообiгу мозку

11
Приймально-дiагностичне вiддiлення
(ВП Лiкарня Nч2)

Лiкар-терапевт, сестра медична . l

сестра медична для надання екстрено1 медичноl

допомоги |

Молодша медична сестра

l2 Госполарсько-обслуговуючий
персонал

Лiфтер, сторож

13 Iнфекцiйне вiддiлення J\Ъ l
Сестра медична палатна (боксованi палати)
Молодша медична сестра з догляду за хвориN{и
(боксованi палати)

14 Iнфекчiйне вiддiлення Jф2

Сестра медична палатна (боксованi паrrати)

Молодша медична сестра з догляду за хворими
(боксованi палати)

15 Прийма,rьно-дiагностичне вiддiлення
(ВП Iнфекцiйна лiкарня)

Лiкар-iнфекцiонiст,
Сестра медична для прийому iнфекuiйних хворих
Молодша медична сестра для обслуговування
iнфекцiйних хворих

lб Пелiатричне вiддiлення
Сестра медична
Мололша медична сестра-Irрибираltьниця llalal на

l1 Приймально-дiагностичне вiддiлення
(ВП Дитяча лiкарня)

Лiкар-пелiатр, сестра медична
Молодша медична сестра

18 Патологоанатомiчне бюро
Молодша медична для роботи у вечiрнiй i нiчний
час
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оговору
Голова Пррфспiлки

ч"/Б, о? 20 2Ор.

пЕрЕлIк
ПОСАД ТА ПРОФВСtЙ ПРАЦIВНИКIВ, ЯКI ЗАЙНЯТI НАДАННЯN,{
EKcTPEHoi мЕдичноi допомоги, яким здIЙснIо€тъся

ДОПЛАТА ЗА РОБОТУ В НIЧНlИЙ ЧАС В РОЗМIРI
50оh годинноi тАриФноi стдвки (посАдового окллду)

зА ко}кну годину роБоти у нIчниЙ чдс (з 22.00 ло б.00)

Наказ МП та СП Украiни та МОЗ УкраТни вiд 05.10.2005p. NЬ308/5t9
,.Про впорядкування умов оплати працi прачiвникiв охорони здоровОя

та установ соцiального захисту населеtI}Iя)).

Nь
Найменуван ня структурного

пiдроздiлу Найменування професiТ, посади

1 2 з

l Вiддiлення екстреноi (невiдкладноТ)
медичноi допомоги

Лiкар-терапевт, лiкар-хiрург, лiкар-хiрург дитячий,
лiкар-уролог
Сестра медична
Молодша медичйа сестра

1.1

Лабораторiя для надання екстреноТ
(невiдкладноi) медичноi допомоги
населенню

Лаборант для надання екстреноТ допомоги
]

1,2 Кабiнет рентгенодiагностики

2

I_{iлодобовий травматологiчний пункl
для надання екстреноТ (невiлкладноТ'
медичнот допомоги населенню

Л iкар-ортопед-травматолог
Сестра медична операчiйна
Молодша медична сестра

J Травматологiчне вiддiлення Сестра медична палатна
молодша медична сестра пzulатна

4 Хiрургiчне вiддiлення Сестра медична палатна
Молодша медична сестра палатна

5 Гнiйно-септичне хiрургiчне вiддiлення Сестра медична палатна
Молодша медична сестра паJIатна

6
вiддiлення анестезiологiI з лiжками
для itтгенсивноiтерапiТ @П Лiкарня Nчl)

Лiкар-анестезiолог, лiкар-анестезiолог для роботи v
вечiрнiй та нiчний час
Сестра медIчна анестезист, сестра мед{чна пrUIатна
Молодша медична сестра

6.1 Експрес-лабораторiя Лiкар-лаборант з клiнiчноТ бiохiмii,
Бiолог. лаборант
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вiддiлення еферентноi i iнтенсивноi
терапii (ВП Лiкарня J\Ъl)

Сдиний операuiйний блок

Палати iнтенсивноТ терапiТ лля
карлiологiчних хворих

Палати iнтенсивноi терапii для
неврологiчних хворих

Лабораторiя для надання екстреноТ
(невiдклалноТ) медичноТ допомоги

вiддiлення iнтенсивноi терапii
iнфекцiйних хворих ycix вiкових

iй (ВП IH lина лlтериторtй (Bll tнфекцtйна лlкарня
лабораторi" дл" надання екстренот
(невiлклалноТ) медичноi допомоги
ВП Iнфекцiйна лi

Вiддiлення патологii новороджених та
недоношених новороджених дiтей

Вiддiлення анестезiологii та iнтенсивноi
терапii (ВП Щитяча лiкарня)

Лiкар-анестезiолог

Молодша мед]чна сестра операчiйна дJuI надання
невiдкладноi допомоги
Лiкар-анестезiолог, лiкар-карлi олог
Сестра меди чна Ilалатна
Молодша медична с з догляду за х
Лiкар-анестезiолого лiкар-невропатолог
Сестра медична п€uIатна
молодша медична здо зах ими
Лiкар-лаборант з клiнiчноi бiолог
Фельдшер-лаборант
Молодша медична
Лiкар-анестезiолог
Сестра медична паJIатна
Молодша медична з дог за хво
Бiолог
Фельдшер-лаборант

Сестра медична палатна (для недоношених лiтейr)
Сестра медична палатна (лля новороджених лiтей)
Молодша медична ибиральниця палатна
Лiкар-анестез iолог дит ячий
Сестра медична, лаборант
Молодша медична се за хво ми

рапiТ
нтенсивIlоl

i

i

ltадання 
|
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Додаток ЛЪl0
До Колqктивного догоl}ору

..,.1"' 'rab

офспiлки

а
о? 20 2О р.

пЕрЕлIк

ПIДРОЗДIЛIВ ТА ПОСАД, РОБОТА ЯКИХ ДА€ ПРАВО НА
ПIДВИЩЕННЯ ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ (СТАВОК)

НА 15О/о У ЗВ'ЯЗКУ ЗI ШКIДЛИВИМИ
ТА ВАЖКИМИ УМОВАМИ ПРАЦI

(згiдно додатку ЛЪ 3 до наказу МоЗУ ЛЪ 308/519 вiд 05.10.2005 р.)

iK посад

Лiкарi (ycix
найменувань)
Фахiвцi з базовою та
неповною вищою
медичною освiтою (ycix
найменувань)
Молодшi медичнi сестри
(ycix найменувань)
Iнший персонал (сестри-
господинi, лезiнфектори
.]iловод, бiолог)

\4олодша медична

В ido кр емле н u й п idp оз d iл I нф е кцiйна л iKop ня
Адмiнiстративно-управлiнський персонал
Iнфекцiйне вiддi;rення Jф l
Iнфекцiйне вiддiлення Jф2
Прийма.пьно-дiагностичне вiддiлення

Бактерiологiчна лабораторiя

иМl] K;l
J

!одаток 3

п.2.3

ний пiд
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JiKapi (ycix
.lайменувань)

Фахiвцi з базовою та
неповною вищою
\lедичною освiтою (ycix
найменувань)

Молодшi медичнi сестри
(ycix найменувань)

Iнший персонал
(сестри-господинi,
лезiнфектори, дiловод,
бiолог)
IHx<eHep, TexHiK

Молодша медична сестра

Лiкарi (ycix
найменувань)

Фахiвцi з базовою та
неповною вищою
медичною освiтою (ycix
найменувань)

Молодшi медичнi сестри
(ycix найменувань)

Iнший персонi}л
(сестри-господинi,
лезiнфектори, дiловод,
бiолог)

Лiкарi-рентгенологи

В id о кр емле н uй пidр оз diл Л iKap ня l\lb I
Лабораторiя для надання екстреноТ (невiлклалноТ) медичноТ
допомоги населенню
гнiйно-септичне хiрургiчне вiддiлення з операчiйним блоком
Кабiнет рентгенодiагностики
Кабiнети ультразвуковоТ дiагностики

Ендоскопiчний кабiнет
ВiддiленнЯ анестезiологii з лiжками ця iнтенсивноi терапii
Па-гlата iнтенсивноi терапiТ J\Ъ1

Експрес лабораторiя (на базi вiддiлення AIT)
Вiддiлення еферентноТ i iнтенсивноТ терапiТ

вiддiлення променевот i функцiональнот дiагностики
Кабiнет рентгенодiагностики
Господарсько-обслуговуючий персонilJI

Бактерiологiчна лабораторiя

В idокремлен uй tt idрозdiл Л iкарня Л!2

па_пати iнтенсивноi терапii лля карлiологi.+tих хворих

палати iнтенсивнот терапiт для неврологi.тних хворих

Лабораторiя для надання екстреноi (невiдклалноi) медичноi
допомоги

рентгенткабiнет

одаток j

п.2,9
п.2,|2
п.2.1 5

п.2.15
п.2.8

п.2.19
п.2.9

п,2.12
п,2.24

п.2.19

п.2.8

п 2.8

lr.2, l2

Лiкарi-рентгенологи

флюорографii

Рентгенолаборанти,

рентгенолаборанти
флюорографii,

молодшi медичнi
сестри, молодша
медична сестра рентгену
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_естра медична з

эiзiотерапii

JecTpa медична з

фiзiотерапii для
. нфекцiйного стацiонару

Jiкар-невропатолог дJuI
\ворих з порушеннJIм
.ровообiry мозку

Сестра медична паJтатна

1lrl хворих з порушенням
лровообiгу мозку

\{олодша медична сестра
_llя хворих з порушенням
rровообiгу мозку

.1iKapi (ycix
найменувань)

Фахiвцi з базовою та
неповною вищоtо
\{едичною освiтою (ycix
найменувань)

\4олодшi медичнi сестри
ycix найменувань)

Iнший персонац
(сестри-господинi,
бiологи)

.liкар-педiатр-
-еонатолог (для
:едоношених дiтей)

-l i кар-п едi атр -неонатолог
(.Iля новороджених дiтей)

Фахiвцi з базовою та
неповною вищою
D{едичною освiтою (ycix
найменувань)

}fолодшi медичнi сестри
l1,cix найменувань)

[нший персонал (сестри- 
]

rосподинi, бiологи) 
l

-1iKap з ультразвуковоi
:iагностики

Вidокремленuй пidрозdiл f umяча лiкарня

Вiддiлення анестезiологii та iнтенсивноi терапii

вiддiлення патологii новороджених та недоношених
новороджених дiтей

п.2.1 l

(УВЧ')

п. 2.9

п,2.8

п.2.9

п.2.1 l

(YI}Lt.1

Вiддiлення медичноi реабiлiтацii та фiзiоrераrliТ

Неврологiчне вiддiлення

Приймаrrьно-дiагностичне вiддiлення для наданн; 
"."И-"ад"о(екстреноi) медичноТ допомоги
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менувань)

вцi з базовою та

чною освiтою (ycix

лодшi медичнi сестри
ix найменувань)

Iнший персонал
(сестри-господинi,
:езiнфектори,
реестратори медичнiо
J,iловод, бiолог)

Лiкар-дерматовенеролог

Сестра медична паJIатна
(rпкiрно-венерологi.шlого
профiдо)

Молодша мед{чна сестра
(шкiрно-венерологi.пlого
профiшо)

В idокремле н uй п idрозdiл

Л iKy вал ь Ho-d iaz но с m uчн u й це нmр

рентгенологiчний кабiнет

Ендоскопiчний кабiнет

Кабiнет ультрzввуковоТ дiагностики

Кабiнет iнфекцiйних захворювань

Алергологiчний кабiнет

Шкiрно-венерологiчний кабiнет

!ерматовенерологiчний кабiнет

Щенний стацiонар

п.2.12

rr.2,l5

п.2.1 5

п,2.4

п.2.19

п.2.10
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Голова Пр_офспiлки

20 2ор,

пЕрвлIк

ПЦРОЗДIЛIВ ТА ПОСАД, РОБОТА ЯКИХ ДА€ ПРАВО НА ПIДВИЩЕННЯ
ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ (СТАВОК) ЗА ШОМА ТА БIЛЬШЕ ПЦСТАВАМИ У

ЗВ'язкУ ЗI ШкIДЛиВиМи ТА ВАжкиМи УМоВАМи ПРАЦI НА 300/о
(згiдно додаткУ N 3 до наказу IиозУ ль 308/519 вiд 05.10.2005 р.)

Перелiк посад Прлtмi,гкrt

зl
Вidокремленuй пiDрозdk Iнфекцiйна лiкарня

Лiкарi (ycix найменувань)

Фахiвцi з базовою та
неповною вищою медично
освiтою (ycix найменувань)

Молодшi медичнi сестри
(ycix найменувань)

Iнший персонал (сестри-
господинi, лезiнфектори,
дiловод, бiолог)

Лiкарi (ycix найменувань)

Фахiвцi з базовою та
неповною вищою медично
освiтою (ycix найменувань)

Iнший персонал
(бактерiологи)

вiддiлення iнтенсивноi терапii iнфекцiйних хворих
ycix вiкових

ЛаборатоРiя длЯ надання екстрено (невiдкладноТ)
медичноi допомоги

Бактерiологi чна лабораторiя

В ido кр емле н uй п idp оз d iл Л iKap ня,ф 1
Палата iнтенсивноТ терапii J\b2
(лля гнiйно-септичних хiрургiчних хворих)

п,2.З

п,2.19

п.2.3

л,2.19

Додаток
п.2.8
п,2.9

<< ,/5- >> о? 202Q_p

Струкryрний пiлрозлiл

Лiкарi (ycix найменувань)

Фахiвцi з базовою та
неповною вишою медичною
освiтою (ycix найменувань)

Молодшi медичнi сестри
(ycix найменувань)
Iнший персонirл (сестри-
господинi. лезiнфектори.
дiловод, бiолог) 

|

Iнженер, TexHiK
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Лiкарi (ycix найменувань)
Фахiвцi з базовою та
неповною вищою меди
освiтою (ycix найменувань)
Iнший персонаJI

Бактерiологiчна лабораторiя

Лiкарi (ycix найменувань)

Фахiвцi з базовою та
неповною вищою медич
освiтою (ycix найменувань)

молодшi медичнi сестри
(ycix найменувань)

Iнший персонzrл (сестри-
господинi, дезiнфектори,
дiловод, бiолог)

Сестра мед.Iчна з фiзiотерапii

Сестра медична з фiзiотерапiТ
Дпя iнфекцiйного стаrдiонару

Лiкарi-рентгенологи
iнфекцiйного стацiонару

Рентгенолаборанти
iнфекцiйного стацiонару,

Молодшi медичнi сестри
iнфекцiйного стацiонару

В id о кр емл е н u й п idp оз О И Лiф rtяМ Z

палати iнтенсивнот терапii дrя карлiологi.пlих хворих

палати iнтенсивнот терапii для неврологiчних хворих

Лабораторiя для надання екстреноi (невiдкладноТ)
медичноi допомоги

ВiДдiлення медичноi реабiлiтацii та фiзiотерапiI

Лiкарi (ycix найменувань)

Фахiвцi з базовою та непов
вищою медичною освiтою
(ycix найменувань)

п.2,19

п.2.8

- _-.]

]

!

л.2,|2

п.3. l

п.2.17

п.2,19

рентгенткабiнет

п.2.1 l (

п.2.З

П аmол oz о ct п аmом i ч н е б юр о

ч)i

i

]

l

l

,

i
l

i

i

yI}



одаток Ml2
воруДоК

Гол
г

202Ор. << ,/ý

пЕрЕлIк

ШДРОЗДIЛIВ ТА ПОСАД, РОБОТА ЯКИХ ДА€ ПРАВО НА ПIДВИЩЕННЯ
посАдових оклАдIв (стАвок) нА 60%

(згiдно додатку ЛЬ 4 до наказу МоЗУ лЪ 308/519 вiд 05.10.2005 р.)

Перелiк посад Струкryрний пiлрозлiл Примiтка
--a-

J

дода,гок .:l

l

l 2

Лiкарi (ycix найменувань)

Фахiвцi з базовою та
неповною вищою медичною
освiтою (ycix найменувань)

Молодшi медичнi сестри
(ycix найменувань)

Вidокремленuй пidрозdiл Лiкарня М 1

Блок для надання хiрургiчноi допомоги особам
ВIЛ-iнфiкованим i особам iз групи ризику по ВIЛ-
iнфекцiТ на базi гнiйно-септичного хiрургiчного
вiддiлення

5з

.I.



|91ова"Пдофспiлки

щодаток Льl3
договору

Гол

о/ 202о р.

пЕрЕлIк

ПIДРОЗДIЛIВ ТА ПОСАД, РОБОТА ЯКИХ ДА€ ПРАВО НА ДОПЛАТУ УрозмрI 10% поСАдових оклАдIв (стАЁок), якI використовують
В РОБОТI ДЕЗIНФIК).ВАЛЪНI ЗАСОБЙ*, А ТАКОЖ ПРАЦIВНИКАМ, ЯКI

ЗАЙНrIТI ПРИБИРАННrIМ ТУАЛЕТIВ

(згiдпо п.3.4.7 до наказу мозУ 
"пlb 308/519 вiд 05.10.2005 р.)

(ЗазначаютьсЯ працiвникИ Bcix професiй, якi використОвуютЬ у роботi лезiнфiкуltl,riзасоби, не тiльки технiчнi праuiвники)

* В посадових iнструкцiях за вiдповiдними посадами (професiями) повинно бути зазначено, що воrlивикористовують в роботi лезiнфiкуючi засоби.

Струцтурний пiдроздiл
1

Bci стацiонарнi вiддiлення

молодша медична сесrра-бубБffi

лiкувально-дiагностичний центр

54
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Щодаток ЛЪl4
го договорV

Голова П

о? 20 2Ор,

пЕрвлIк

ПIДРОЗДIЛIВ ТА ПОСАД, РОБОТИ ЯКИХ БЕЗПОСЕРЕДНЬО
ПОВ,ЯЗАННI З ШКIДЛИВИМИ I ВАЖКИМИ УМОВАМИ ПРАЦI, ЗА

РЕЗУЛЪТАТАМИ АТВСТАЦIi РОБОЧИХ МIСЦЬ, ЯКI ДАЮТЪ ПРАВО IIA
доплАТу у розМрI до 12% посАдових оклАдIв (стАвок)

(згiдно п.3.4.5 додатку б, наказу МоЗУ ЛЬ 308/519 вiд 05.10.2005 р.)

t В посадових iнструкцiях за вiдповiдними посадами (професiями) повинно бути зазначено.
Iцо вони використовуютЬ кислоти та iншi хiмiчнi речовини при роботах пов'язаних :]

технологiчним обладнанням, миттям тари, посуду,

Найменування вildiлень mа слуэtсб На посоt)
Матерiально-технiчна служба
Iнший персонаJI Слюсар-сантехнiк
В ido кр емле н uй пidроз d iл Л iKap ня М 1
Персонал KyxHi

Бактерiологiчна лабораторiя
Лабораторiя для надання екстреноi (невiдкладноi)
медичноi допомоги населенню

Ше$-пу*ар
Кухар
Молодша медична сестраt

Молодша медична сестра*
Вidокремлен ай пidрозdiл Л iкарня ЛЬ2
Лабораторiя для надання екстреноi (невiдкладноi)
медичноi допомоги молодша мелична cecTna*

l

В id о кр емл е н uй пidр оз d iл I нфе кцiйн а л iKop ня
Бактерiологiчна лабораторiя
лабораторiя для надання екстренот (невiдкладнот)
медичноi допомоги

Молодша медична сестра*

Молодша медична сестра*

гг

т



додаток Лъ l5
догоtsору

02о р.

ЗА ОПЕРАТИВНЕ ВТРУЧАННЯ

(згцнО п,2,4 ПiдВищеннЯ посадових окладiв, п.п. 2.4.2.За оперативне втручання
наказу МОЗУ ЛЪ 308/519 вiд 05.10.2005 р.)

посадовi 9клади лiкарiв-хiрургiв ycix найменувань, лiкарiв-анестезiологiв ,га
лiкарiв-енДоскопiстiВ, у томУ числi- кЬрiвникi" структурних пiдроздiлiв - лiкарiв цихспецiальностей, пiдвищуються за здiйснення оперативних втручань у залежностi Bi.rобсягу, складностi й характеру ix праui при роботi:

в а,tбулаторно-полilоliнi.пrому зак-rrадi (вiддiленнi) - до l5 вiдсоткiв посадового окладу;
денномУ стацiонарi хiрургiчнОго профiлю - До 25 вiдсоткiв;
стацiонарi - до 40 вiдсоткiв.

ЗА ДИПЛОМ З ВIДЗНАКОЮ

(згiдно п.2.4 Пйвищення посадових окладiв, п.п. 2.4.з.За диплом з вiлзlrакокl
наказу МоЗУ лl} 308/519 вiд 05.10.2005 р.)

Лiкарям ycix спецiальностей та провiзорам (KpiM лiкарiв-iнтернiв та провiзорiв-iHTePHiB), ЯКi ОТРИМаЛИ Диплом з вiдiнакоЙ пiсля закiнчення вищих медичIlrlх(фармацеВтичних) навчаJIьних закладiв, посадовий оклад, що визначений за тарифними
роЗрядаМи, пiдвищуеться протягом 5 poKiB на 5 вiдсоткiв.

ЗА КЕРУВАННЯ САНIТАРНИМ ТРАНСПОРТОМ

(згцно п,2,4 Пiдвищення посадових окпадiв, п.п,2.4.4.За керування санiтарним транспортOм
наказу МОЗУ ЛlЬ 308/5l9 вiд 05.10.2005 р.)

Водiям санiтарних автомобiлiв мiсячнi тарифнi ставки пiдвищуються на 20вiдсоткiв. Перелiк автомобiлiв, вiднесених до санiтарних, затверджу€ться MiHicTepcTBoMохорони здоровОя УкраiЪи.

ДОПЛАТА ЗА НАУКОВИЙ СТУПIНЬ

(згцно п.3.3.1Щоплата за науковий сryпiньп наказу мозу м 308/519 вiд 05.10.2005 р.)

працiвникам встановлюються доплати за науковий ступiнь доктора наук уграничному розмiрi 25 вiдсоткiв, кандидата наук у граничному розмiрi - lj ulдсьrпiо
посадового окладу, ,Щоплати за науковий ступiнь проводяться як за основою роботою, 'акi за сумiсництвом.
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Додаток Л} lб
Що Колективного догоt]ору

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМIЮВАННЯ ПРАЦIВНИКIВ

1. Загальнi положення.

1.1. Положення Про премiювання праuiвникiв КНп (ТМо (БЛIм та ШМ!> ммр
зо розроблено вiдповiдно до Закону Укратни uпро охорону здоров'я>, Постановlл

КабiнетУ MiHicTpiB Украiни uПро оплатУ працi прачiвникiв на ocHoBi Слиноl'
тарифноi сiтки розрядiв i коефiuiентiв з оплати прачi прашiвникiв установ, заклалiв
та органiЗацiй окремих гiшузей бюджетноi сфери> вiд 30 серпня 2002 р. М 1298,

1.2, Положення

однорtвових заохочень,

Уряду.

пiлки

ЗаконУ УкраТнИ Jф2168-IIX uПрО лержавнi фiнансовi гарантiТ медичноl.о

обслуговуваЕня населення)), рiшення виконавчого koMiTery Мелiтопольськоi
MicbKoT РадИ Запорiзькох областi вiд 23,||,2017 N92l0/3 кПро затверджен}{я

положення про премiювання працiвникiв>>, та положенр колективного договору

визначае мету, джерела та порядок виплати rlpoп,riii.

якi передбаченi чинним законодавством та постановами

1.3. МетоЮ премiювання прачiвникiВ установи е покращення Тх матерiальtttlttl

стану та заохочення до квалiфiкованого виконання обов'язкiв. tlto належать .цо l'х

]рудовиХ функцiй, а такоЖ пiдвищеНня iнiцiаТивногО i творчогО ставлення до працi.

1.4. Премiювання працiвникiв здiйснюсться вiдповiдно до ix особистоrti
внескУ в загальнi результаТи роботИ установИ та iT структурних пiлрозлiлiв.
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1,5, L{e положення е складовою частиною про|ресивних органiзашiйних форм i
методiв управлiння якiстю роботи Працiвникiв пiдприемства i поширюеться на Bcix
членiВ трудовогО колективУ, в томУ числi працюючих на умовах сумiсництва.

1,6, Система премiювання вводиться з метою посилення мотиваЧiТ дб праui
працiвникiв з урахуванням особистого внеску кожного члена колективу, змiцнення
трудовот та виконавчоi дисциплiни, якiсть i кульryру обслуговування хворих при
наданнi медичноi допомоги населенню.

2. ЩжереЛа премiЮвання i порядок виплати премiI
2,1,Премiювання пРаЦiвникiв установи здiйснюеться в межах фонл}

заробiтноi плати, затвердженого кошторисом (з уточненням) на вiдповiдний piK.
2,2.!жерелом премiювання працiвникiв установи, посадовi оклади якилt

встановлено iз загального фонлу бюджету, с економiя коштiв загального .га

спецiального фондiв.

2.3.пiдставою для нарахування премiй працiвникам установи
бухгалтерськоТ, статистичноТ звiтностi про виконанrш передбачених
пропозицiТ та подання керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв установи.

2,4,визначення конкретноi суми премii працiвника (в межах видi.llених
коштiв) без обмеЖення макСимuUIьноГо розмiрУ здiйснюеться керiвником установи
з урахуванням якостi та обсягу виконаних працiвнипо, посадових обов'язкiв i
проявленоi iнiцiативи,

2.5.Премiювання працiвникiв проводиться щомiсячно або напередоднi
святкування держаВного' професiйного свята' ювiлейноТ або визначноI дати.

2.6.Прачiвники, якi допустили помилки при виконаннi посадових обов'язкiв.
не виконЕLли вимоГ для премiювання, якi визначенi циМ Положенням таlабо
порушили трудову дисциплiну, позбавляються премiй повнiстю або частково.

рiшення щодо виплати та розподiлу премiй приймае керiвник установи за
погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

2.7.Премii працiвникам, якi ПРацювали неповний перiод, за який повинна була
бути призначена премiя, у зв'язку з переведенням на iнше мiсце роботи, виходом
на пенсiю, звiльненням у зв'язку зi скороченням штату, звiльнення за власним

€ данi

завдань,
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2,8,ПремiТ,нарахованi вiдповiдно до цього Положення, включасться в сереltlliй
заробiток при HapaxyBaHHi допомоги по тимчасовiй непрачездатностi та в iнших
випадках збереження середнього заробiтку, передбачених чинним законодавством,

3. Показники премiювання
3.1. Лiкарi та середнiй медичний персонал вiдповiдно до покладених на них

основних завдань, премiюються за:

- свосчасне та якiсне надання медичноТдопомоги пацiснтам лiкарнi;

_ сприяння впровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень
науковоТ та практичноТ медицини;

- розрОбленнЯ новиХ методiв профiлактики, дiагностики та лiкчванllя
хвороб;

- СПРИЯННЯ ПОСТiЙНОМУ НаВЧаННЮ та пiдвищенню ква.гriфiкацiТ спецiалiстiв.
- встановлення ефективних та дiсвих засобiв виявлення, локалiзацii. коtrтролI(.)

i за можливостi - лiквiдацiт iнфекчiйних захворювань;

- забезпечення ефективних та надiйних заходiв лiквiдацiт спацахiв
iнфекцiйних хвороб;

- вiдсутнiсть порушень у дiя;rьностi пiдприсмства за резуJIьl.аl,ами переl]рк1,I

контролюючих органiв i служб;

бажанням та iнших

вiдпрацьованому часу.

поважних причин, нараховуеться пропорчiйно

3.2.Премiювання молодшого медичного, допомirкного та

проводиться У вiдповiдностi вiд особистого вIIеску в зага.rьlti

урахуванням пiдсумкiв роботи закладу за умови:

- належного виконання ними посадових обовязкiв;

- дотримання трудовоТ дисцилiни

- виконання окремих завдань

iншого персонаJIу

рсз),льти працi з
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3.3. Працiвники бухгалтерськоi служби пiдприемства' вiдповiдно до
покJIадених на них завдань, премiюються за:

- забезпечення рацiональноТ органiзацiТбухгалтерського облiку i звiтностi;
- належну органiзацiю облiку майна, зобов'язань i господарських операцiй;
- забезпечення у встановленому порядку свосчасного скпадання та надання

на розгляд i затвердження проекту штатного розпису, фiнансового план}, лоходiв rа
видаткiв установи' нак€ву щодо ii облiковоi полiтики в поточному Роцi;

- результатами проведення економiчного аналiзу господарсько-фiнансовот
дiяльностi пiдприемства вiдповiдно даним бухгалтерського облiку i звiтносr.i
матерiалiв ревiзiй та перевiрок;

- забезпечення скJIадання балансу та оперативних зведених звiтiв Про доходr,J
i витрати коштiв, про використання бюджету, iншот бухгzulтерськот i статистичttот
звiтностi, подання ix у встановленому порядку У вiдповiднi органи.

3.4.Визначення конкретних розмiрiв премiЙ пРацiвникам здiйснюеться
керiвником, з урахуванням розмiру посадового окJIаду, обов'язкових надбавок,
доплат, якi мають постiйний характер згiдно штатного розпису, а також
персонЕUIЬного вклаДУ та iнiцiативи, проявлених при виконанi посадових обов'язкiв
(завдань).

4. Види премiй
4. l.!o премiй вiдносяться:

- виробнича премiя за результатами роботи за кожен мiсяць та за piK:
- премiя за особистий вклад праuiвникiв в загальнi результати робо,l.и.

сумлiннне виконання посадових обовязкiв та вiдповiдальне вiдношення до cIIpat'Il;
- ПРеМiЯ ПРаЦiВНИКОВi ДО ЮвiлеЙноТ (пам'ятttоi) дати з IIагодr{ 50, 55. 60. (l_i

рiччя з дня народження;

- премiя працiвниковi з нагоди державних та регiона,rьних свя,l,;

- премiя працiвниковi з нагоди професiйного свята (KffeHb медиtltIоl.()

робiтника>>, к!ень медичноТ сестри)" к!ень бухгалтера>).

4.2.Виллата премiй здiйснюсться за рахунок економii фонл} оплати праrti
загального або спецiального фонду.

4.3.ПремiТ встановлюються в I{аступних розмiрах:
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- премiя працiвниковi за виконання особливо важливих завданьо а також
виконання завдань i заходiв, спрямованих на економiю матерiальних pecypciB та
бюджетних коштiв - до 1 посадовоГо окJIадУ або У розмiрi, визначеному керiвником
установи,

- до ювiлейноТ (пам'ятноi) дати з нагоди 50, 55, 60, 65 poKiB з дня народження

-до l посадового окпаду або в розмiрi визначеному керiвником;
- з нагоди державного або регiонаrrьного свято - до l посадового окладу або в

розмiрi визначеному керiвником;

- З нагоди професiйного свята - до l посадового окJIаду або в розмiрi
визначеному керiвником;

4.5.конкретний розмiр премiт визначас керiвник установи.

5. Пiдстави та порядок позбавлення премiй.
5,1,Праuiвника частково або повнiстю можуть позбавити премii, якщо BiH:
_ невиконус або ненtlJIежно виконус без поважних причин обовязкlл

передбаченi посадовою iнструкцiею та Правилами внутрiшнього трудового

розпорядку;

_ невиконуе накiви та розпорядження керiвника пiдприемства або
структурного пiдроздiлу;

_ отримав догану;

- мае обгрунтованi скарги пацiентiв;

- не дотримуеться виконавчоi дисциплiни (порушуе термiни виконання
доручень та завдань, зокрема i на нарадах, неякiсно ik виконуе, допускас випадки
явки на робочомУ мiсцi в tLлкогольЕому або наркотичному спянiннi).

5.2. !епремiюванняп проводиться в тому перiодi, в якому
порушення. Позбавляють премiI незЕlJIежно вiд того чи притягався чи не
працiвник за порушення до дисциплiнарнот вiдповiдальностi.

допущене

притягався

5,3, РiшеннЯ прО зменшеннЯ розмiру премiТ або про позбавлення премii
приймас керiвник на пiдставi документальнопiдтвердженого подання
безпосереднього керiвника порушника.

5,4, Працiвника повнiстю або частково позбавляють премii наказом керiвника.
5,5, РiшеНня прО зменшення або позбавлення премiТ повинно бути прийrrятсl

до дати виплати премii. Виплачена премiя не може бути зменшена чи скасована.
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5,6, Проект наказУ про нарахування i виплату премiТ готус бухгал-герсьl{о-

економiчна слух<ба.

6. Заклlочнi положення.

6.1.означене Полоrкення про премiювання розповсюд}кусться на Bcix
медичних працiвникiв, керiвникiв, робiтникiв, слуrкбовцiв, професiоналiв ,га

спецiалiстiв, що ПРаЦюють в КНП кТМо кБЛIМ та ШМfl> ммР Зо, в тому числi lItr

тих, що працюють на умовах сумiсництва.

6,2, Премiювання керiвника' встановлеНня йомУ стимулюЮчих надбавок та доtllilI
ло посадового окладу, надання матерiальнот допомоги, здiйсню€ться за рiшенням органу
вищого рiвня.

6,З, ПреМiюваннЯ заступникiВ керiвника та головного бухга_ltтера, ttрацiвttиttiв

аДМiНiСТРаТИВНО-ГОСПОДарсЬкого вiддiлу, peccTpaTopiB медичних та iH,. здiйснtосгьсrt

щомiсячно у межах фонду заробiтнот плати, затвердженого фiнансовим планом
пiдприсмства у порядку та розмiрах, визначених у наказi керiвника.

б.4. Bci змiни й доповнення до Положення вносяться за рiшенням загaLгIьних зборiв
трудового колективу або за спiльним рiшенням уповноваженого власника га

профспiлковому KoMiTeTy.
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!одаток l
!о Положення

про платнi медичнi послуги
(гryнкт 2.2.)

Перелiк платних медичнlIх послуг
КНП "ТМО "Багатопрофiльна лiкарня iнтенсивних методiв лiкування та ШМД" ММР ЗО

ЛЪ п/п наймеllчвдllпя послчги Вiддiлеtlпя, яке lIада€ Посадп вiдповiдальп пх осiб
1 7 3 4

1 Лабораторнi дослИження БактерiологiчIrа лабораторiя
Л iкар-бактерiолог, фельдшеt

лабораIIт бактерiолог.
молодша медична сестра

2 Патологоанатомiчнi послуги Патологаttатомiчне бюро
Лiкар-патологоанатам,

лаборант, молодша медична
сестDа

3 Меduч t te обсJlуzову во t l l tя :

3. l. Спортивна медицина
Лiкува.лыlо дiагI Iостичний
цеllтр (кабiнет спортивIlоi

медицини)

Лiкар зi спортивноТ
медицини, фельлшер

3.2. Вiлвiлування узкого спецiалiста на прийомi
Лiкува.льно дiагностичний

центр

Лiкарi вiлповiдних кабitrетiв,
сестра медичlIа, молодша

медична сестра
4, Medttцtti оёляолl:

4.1, Профiлактичнi медичнi огляди
Лiкувально дiагностичний

цеIlтр

лiкарi вiдповiдних кабiнетiв,
сестра медичпа, молодша

медична сестра
5 l ittet t ос mu ч t t i lосц idlrcq t t ш :

5.1. Фiзiотерапевтшчнi прошелури
ВiддiлеtIttя медичноi

реабiлiтачiТ та фiзiотерапii

Лiкар-фiзiотерапевт, сестра
медична з фiзiотерапiТ,

сестра медична з масажу,
молодша медична сестра

ý, Масажнi процедури

5.3. Рентгенологiчнi дослiдження

рентгеl t кабi t teT

Лiкар - рентгенолог,
рентгенлаборант, молодша

медична сестра

5.4. Флюорографiя

Лiкар - рентгеIIолог
флюорографii,

рентгеltлаборант
флюорографiТ

5.5. Ультразвукова дiагностiка
Кабiнет ультразвуковоi

дiагностiки
Лiкар з ультр€ввуковоТ

дiагностики, сестра медична

6

Стажування лiкарiв - iHTepHiB у базових закладах
та устаповах охорони здоров'я, якщо цi лiкарi -

iнтерни закiнчили державнi вищi медичнi заклади
освiти на умовах контраlсгу

Травматологiчне, хiрургiчне,
отоларi tl гологiчне,
офтальмологiчlrе,

терапевтичне, кардiологiчне,
ttеврологiчне, iнфекчiйпе,
педiатричне вiддiлеttttя,

вiддiлення анестезiологiТ з
лiжками для irlтенсивноТ

терапii, вiддiлення патологiТ
IIоворождених та

недоItошепих новорождених
дiтей, лiкувапьно -

дiагностичrIий ueHTp

Лiкарi вiлповiдlIих вiддiлень



Додаток 2

,l-{o Положення
про платнi медичlIi послуги

(пуlrкт 3.5.)

Щентр витраТ кнп "тМо "Багатопрофiльна лiкарня iнтенсивних методiв лiкування та ШМ.Щ''
ММР ЗО та критерii розподiлу непрямих витрат

JYц

пlп l [снтр витрат Пряпli вlrтрати

База (крптерili)
розподiлу витрат у

мсжах цснтру

l 7 3 4

] Б актер i ологi чна лабораторiя

Зарабiтна п-пата та еСВ

MaTepia.гtbHi витрати
Амортизацiя обладнання
Iншi прямi витрати

Кiлькiсть БАК
ДОСЛiдцgц5, площа

зданий (кв.м)

2 Патологанатомiчне бюро

Зарабiтна плата та еСВ
Матерiальнi витрати
Амортизацiя обладнання
Iнцiлрямi витрати

кiлькiсть
дослiджень, розтинiв,
площа зданий (кв.м)

з Л iкувально дiагностичний центр

Зарабiтна плата та еСВ

Матерiальнi витрати
Амортизачiя обладнання
Iншi прямi витрати

кiлькiсть
вiдвiдувань, площа

зланий (кв.м)

4
вiддiлення медичнот реабiлiтацii

та фiзiотерапii

Зарабiтна плата та еСВ
Матерiальнi витрати
Амортизаuiя обладнання
Iншi прямi витрати

Кiлькiсть масажних,

фiзiотерапевтичних
процедур, площа

зданий (кв.м)

5 рентгенкабiнет

Зарабiтна плата та ССВ
MaTepia-лrbHi витрати
Амортизацiя обладнання
Iншi прямi витрати

Кiлькiсть рентген та

флюорограгр.дослiд
жень, площа зданий

(кв.м)

6
Кабiнет ультразвуковоi

дiагностiки

Зарабiтна плата та ССВ
Матерiальнi витрати
Амортизачiя обладнання
Iншi прямi витрати

Кiлькiсть УЗЩ
дослiджень, площа

зданий (кв.м)

7

Травматологiчне, хiрургiчне,
отоларiнгологiчне,

офтальмологiчне, терапевтичне,
кардiологiчне, неврологiчне,

iнфекцiйне, педiатричне
вiдцiлення, вiддiлення

анестезiологii з лiжками дrя
iнтенсивноТ терапii, вiддiлення

патологiт новорождених та
недоношених новорождених дiтей,
лiкувально - дiагностичний центр

Зарабiтна плата та еСВ
Матерiальнi витрати



/|олаток 3

!о Положенlrя
про платнi медичнi послуги

(пуttкт 3.6.)

}} з/п Наriменування витратних статей Сума витрат,
грн.

Пiдстава
(розрахунок)

I l Iрямi витрати

1.1

Заробiтна плата основного медичного персон€шу (лiкарi,
фахiвцi з базою та неповною вищою освiтою, молодший
медичний персонал), який безпосеРедньо задiяний у наданнi
послуги

|.2,
нарахування на фонд оплати працi основного медичного
IIерсонЕlлу

1 .3. Матерiальнi витрати

1.4.
Амортизацiя основних засобiв, ма.гlоцiнних необоротниi
активiв

1.5. Iншi пряryri витрати
Разом прямi витрати

II Накладнi (непрямi) витрати
РАЗоМ:



|Уl:::Дчяфспiлки
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Додаток ЛЪ 17

Що Колективного договору

лы о? 20зq,

КОМПЛЕКСШ ЗАХОДИ
ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМАТИВIВ

БЕЗПЕКИ, ГIГIеНИ ПРАЦI ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА,
ПIДВИЩЕННЯ IСНУЮЧОГО РIВНЯ ОХОРОНИ ПРАЦI,

ЗАПОБIГАННЯ ВИПАДКАМ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗIИУ,
ПРОФВСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ I АВАРIЯМ

*Узагальнений перелiк заходiв та засобiвl охорони працi затверджений постановок)
р. JФ 994.

лъ Наймепуваlrня заходiв
(робiт)*

Строк
виконаIlня

Особи
вiдповiдальнi за

виконання

Кошти

1 2 3 1 5
1 Провести навчання та перевiрку

знань з питань охорони прачi у
вiдповiдних категорiй
працiвникiв Закладу

Згiдно
TepMeHiB

Iнженер з ОП
Плахотiн П.В.

вiдповiлно дtl
кошторису

2 Провести огляд
електрообладнання,
електрощитiв, електропроводки
та надiйностi в експлуатацii

При потребi Iнженер з
Шевченко о.А.

вiдповiдrrо до
кошторисч

з Провести заходи по пiдготовцi
булинкiв та споруд, позаплановi
iнструктажi спiвробiтникiв
закладу ло роботи у весняно-
лiтнiй та осiнньо-зимовий
перiоди

По перiолам
року

Зав. господарством
Кравченко I.M.
Завiдува.rи
вiддiленнями

Вiдповiлrrо.,tо
кош,горису

4 Провести навчання та
аттестацiю осiб, вiдповiдальних
за безпечну експлуатацiю
операторiв працюючих з
судинами пiд тиском

По
формуванню
груп
навчання

Iнженер з ОП
Плахотiн П.В.

Вiдповiдно до
кошторису

5 Провести огляд та
випробування судин
працюючих пiд тиском

Згiдно
графiку

зав.господарством
Кравченко I.M.

Вiдповiдно до
кошторису

6 Визначити перелiк та
opicHToBaHy BapTicTb робiт по
вiдновленню приточноI та
витяжноi вентиляцiйних систем
у харчоблоцi та iH. вiд.

2 KBapTa,r Iнженер
Шевченко о.А.

вiдповiдно до
кошторису

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд27 червня 2003
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КОнкретний перелiк заходiв, спрямованих на полiпшення стану охорони прачi у Зак;rалi
визнача€ться Сторонами самостiйно.

ВикОнання Комплексних заходiв гtеревiрясться комiсiсю ло окJlалу якtli вхt_lля l ь
ПРеДСТаВники Роботодавця та Профкому. На кожний виконаний захiд складасться
окремий акт, у якому зазначасться повнота та свосчаснiсть виконання.

У разi, якщо вiзуа-llьно неможливо переконатися у виконаннi вiдповiдного заходу, до
акту додаються Акти прихованих робiт (офiчiйний документ, що складасться за
результатами виконаних робiт, що були прихованi подальшими роботами).

бц



Щодаток м l8

((

lвний лiкарГолова ПрjФспiлки
тчIёлkуrL
rfu

(( 7Г-о= о/ 2о2оп.

IНФОРМАЦIЯ ПРО СТАН ОХОРОНИ ПРАЦI, ПРИЧИНИ АВАРIЙ,
н ЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ I ПроФЕстЙних RA ,пlq pr ICrf

Nе I Iока:зник
l 2 1J

I2a

260

1

1

2

2ц
5

2,1

2.2

2.з

2.4

2.5

J

-зних

i

--]
I

_l
I

3.1

з.2

4 кiлькiсть нещасних випадкiв
розслiдуваннi, а,rе розслiдування

та профзахворювань,
яких не проводилось

якi повиннi бути

5 Кiлькiстьpoзслiдyвaнихкoмiсi€ЮнеЩaсни""иn@
якi визнанi не пов'язаними з виробництвом

6

7

7,1 _ нещасних випадкlв lз смертельним наслiдком
8

з них:

]

8.1 - хронiчних професiйних захворювань 1aKTiu П-9
8.2 - гострих професiйних захворювань (карт П-5)
9.1

l
9.2 кiлькiсть нещасних випадк в, з частковоIо виною потерпiлого
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l0 кiлькiсть днiв непрацездатностi (по лiпарн"ним лийiй 
"йда"r,наслiдками нещасного випадку, або профзахворювання)

за 256

10

10.1

зних:

256

43 s7T00

-,-]

l

4485 86з 0. j,,

- за наслiдками нещасного випадку (акт H-l)
l0.2 за наслiдками хронiчних профзахворювань (акт Пф
10.3 - за наслiдками гострих профзахворювань (карта Пý
11

l2 кiлькiсть нещасних випадкiв, tцо призвел' ло crit*'r'urpaш
працездатностi

12.1 з них : - до iнвалiдностi
13

14 Фонд оплати працi для:
l4,| закладiв, що фiнансуються з бюджету, грн.
14.2 госпрозрахункових закладiв, грн.

Bsooo"0o15 Витрачено на заходи з охорони працi, грн.
l5.1
|6

з них на заходи передбаченi колективним догоuороr, .рra . 70000.00
Наявнiсть в закладi служби охорони працi, (е, neMaO €

2

l6.1 кiлькiсть працiвникiв слуrкби охорони 
"рацi, 

осiб
16,2 - з них штатних працiвникiв закладу
l б.з - за сумiсництвом
|6.4 - cTopoHHix (за угодою)
1] Кiлькiсть закладiв, де немас слу>цб" o*opo"ru npaui
l8 Коефiцiснт частоти ( К ч )
19 Коефiцiснт важкостi ( К в )

*Iнформачiя наведена згiдно з додатком J\Ъ2 оо no.r*o* ПрезилiТ Профспi.llки
працiвникiв охорони здоров'я Украiни вiд 03.06.20l4 р. N9IlP-l4-5.
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щодаток Ль 19

!о Колективного договору

г

о? 20Цр. << /г>;

ПВРЕЛIК ПРОФЕСIЙ I ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ,
БЕЗОПЛАТНО ВИДА€ТЬСЯ СПЕЦIАЛЬНИЙ ТА САНIТАРНИЙ
ОДЯГ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА IHшI ЗАСОБИ IНДИВIДУАЛЪНОГО

зАхисту

г
Голова П

л} Найменування робiт,
професiй та посад

Найменування засобiв
iндивiдуального захисry

Строк експлуатаItii
(мiсqlliп)

l лiкарi, середнiй та молодший
медичний персонitJI ycix вiддiлень

XarraT б/п
Рукавички гумовi
Респiратор марлевий

12 мiсяцiв
Черговi
До зносч

2. Лiкарi середнiй}а молодший 

-
медичний персонал
патологоанатомiчного бюро, зайнятi у
працi з трупним матерiалом

Халат б/п
Тапочки - lшт,
Фартух непромокальний
Калошi гумовi
Нарукавники клейончастi
Окуляри захиснi
рукавички гчмовi

12 мiсяцiв
Черговi
Черговi
Черговi
{о зносу
{о зносу
Чепгпоi

3. Лiкарi серелнiй та молодший
медичний персона,,I працюючий у
рентгенiвських кабiнетах

Фартух та юбкао рукавички з
просвинцьованоi гуми
!ля проявлення плiвки
додатково:
Фартlх непромокал'ьний
Рукавички гумовi

Чсрговi

4. Лiфтери Халат б/п
ковпак або косинка

5. Прибира,тьник територii Костюм б/п
Фартух б/п з нагрудником

2мiсяцiв
2мiсяцiв
2мiсяцiв
2мiсяцiв
мiсяцiв
[епговi

-] I

I--]
I

I

]

I

6.
jДезiнФектоп Халат б/п

Чоботи гумовi
Рукавички гумовi
Протигаз

7. Електромонтер з обслугову"аrr"
електрообладнання

напiвкомбiнезон б/п
Рукавички дiелектричнi
калошi дiелектричнi

12мiсяцiв
Черговi
Черговi
18мiсяцiв
l2 мiсяцiв
Zмiсяцi

--]
]

I

l

8. Слюсар caHTexHiK Костюм брезентовий
Чоботи гуrчtовi
Рукавички
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Додаток ЛЪ 20

пЕрЕлIк
ПРОФЕСIЙ ТА ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ, ЯКИМ БЕЗКОШТОВНО

ийн МИИНI, ЗМИВАЮЧI ТА ЗНЕШКО_ чI зАсоБи*
лlь Назва професii',

посади
Назва

знешкод}Iqуючого

l лiкарi, молодшi спецiалiсти з медичной @
медичниЙ персона;l), молодшиЙ медичний персонал ycix
вiддiлень

Мило 400грап,I

2. Прибиральники
територiТ.

службових примiщень, прибиральники Мило 400грам

4. ВодiТ автотранспортних засобiв Мило 100грам

5. Kyxapi , KyxoHHi працiвники Ми,по 100грам
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Додаток ЛЪ 21

{о Колективного договору

< /ý4>- о? 20?h.

ПОЛОЖЕННЯ
про надання матерiальноТ допомоги працiвникам

1. Це цоложення розроблено згiдно iз вимогами КЗпП УкраiЪи, Закону
УКРаiЪи кПро оплату працi> з метою забезпечення якiсного виконання
ПРаЦiВНИКами cBoix професiйних обов'язкiв, оздоровлення та соцiа_цьно-
економiчного захисry працiвникiв.

t 2. Матерiальна допомога нада€ться працiвникам:
- на оздоровлення;
- для вирiшення соцiально-побутових питань;

3. МатерiЕLпьна допомога також може надаватися праuiвникам:
- при звiльненнi в зв'язку з виходом на пенсiю;
- На ЛiКУВаННЯ У зв'язку з тяжкою хворобою, що потребус дороговартiсноl,о
лiкування;
- у зв'язку iз скрутним матерiальним становищем;
- у зв'язку iз сiмейними обставинами;
- у зв'язку зi смертю працiвника, членiв його ciM'i;
- в iнших випадках (що визначаються окремим рiшенням Роботодавця разом iз
Профкомом).

4. MaTepiarrbHa допомога на оздоровлення медичним працiвникам
виплачу€ться у розмiрi посадового окладу пiд час надання основнот щорiчljоi'
вiдпустки.

5. У РаЗi подiлу щорiчноТ вiдпустки на частини, допомога на оздоровлення
виплачуеться працiвниковi один раз на pik при наданнi буль-якот з частиtI
щорiчноТ вiдпустки.

6. Матерiа-гrьна допомога для вирiшення соцiально-побутових пи.tа}lь
медичним працiвникам виплачусться у розмiрi одного посадового окладу.

7 Рiшення про надання працiвниковi матерiальноi допомоги (Kpibl
матерiа-пьноi допомоги, що виплачусться в обов'язковому порядку) та
ВИЗНачення конкретного розмiру матерiаrrьноi допомоги приймас,гься
Роботодавцем.

8. Матерiальна допомога надасться за заявами працiвникiв з додаванняiчI
копiй документiв, що пiдтверджують вiдповiднi обставини iT надання.

9. Розмiр матерiальноТ допомоги на лiкування у зв'язку з тяжкоIо
хворобою, У зв'язку iз скрутним матерiальним становищем, у зв'язку iз
СiМеЙНими обставинами, у зв'язку зi смертю працiвника, членiв його ciM'T, а



I

також в iнших випадках визначасться iндивiдуально з урахуванням поданих
документiв про понесенi витрати та конкретних обставин.

10. Питання надання матерiа.пьнот допомоги працiвникам Закладу у
конкретних випадках може також регулюватися додатково iншими
документами, що затверджуються спiльно Роботодавцем та Профкомом.

1 1. НаданнЯ матерiальноi допомоги у зв'язку зi смертю працiвника
здiйснюеться на пiдставi заяви одного з членiв ciM'T померлого, з прикладенFlям
копiI свiдоцтва гrро смерть.
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Додаток ЛЪ 22

Що Колективного договорч

ЗА ОПЕРАТИВНЕ ВТРУЧАННЯ
(згiдно п.2.4 Пiдвищення посадових окладiв, п.п.2.4,2 За оперативне втручання

наказу МОЗ Украihи ЛЪ308/519 вiд 05.10.2005р.)

ПОСаДОВi ОкЛади лiкарiв хiрургiв ycix найменувань, лiкарiв анестезiологiв та лiкарiв
ендоскопистiв, У Тому числi керiвникiв структурних пiдроздiлiв лiкарiв цих
спецiальнОстей, пiдВищуютьсЯ за здiйснення оперативних втручань у залежностi вiд
обсягу, складностi й характеру iх прачi при роботi:
в амбулаторно-полiклiнiчному закладi (вiддiлення) - до 15 вiдсоткiв посадового окладу:
денному стацiонарi хiрургiчного профiлю - до 25 вiдсоткiв;
стацiонарi - до 40 вiдсоткiв.

ЗА ДИПЛОМ З ВIДЗНАКОЮ
(ЗГЦНО П.2.4 Пiдвищення посадових окладiв, п.п.2.4.3 За диплом з вiдзнакою

наказу МОЗ Украiни .ПlЬ308/519 вiд 05.10.2005р.)

ЛiКаРЯМ ycix спеuiальностей та провiзорам (KpiM лiкарiв-iнтернiв та провiзорiв-
iHTepHiB), якi отримали диплоМ з вiдзнакою пiсля закiнчення ВИщих медичних
(фармацеВтичних) навчальнИх закладiВ, посадовий оклад, що визначений за тарифнимll
розрядами, пiдвищуеться протягом 5poKiB на Sвiдсоткiв.

ЗА КЕРУВАННЯ САНIТАРНИМ ТРАНСПОРТОМ
(згiднО п.2.4 Пiдвищення посадових окладiв, п.п,2,4,4 За керування санiтарним
транспортом

наказу МоЗ Украiни лl}308/519 вiд 05.10.2005р.)

водiям санiтарних автомобiлiв мiсячнi тарифнi ставки пiлвищуються на 2Oвiлсот.кiв.
Перелiк автомобiлiв,вiднесених до санiтарних, затверджу€ться MiHicTepcTBoM охорони
здоров'я Украiни.

Го
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Додаток ЛЪ 23
Колективного дого Irop)

Го
г

ftr-ЖЁРgж

ай лiкар

пЕрЕлIк

ПIДРОЗДIЛIВ ТА ПОСАД, РОБОТИ ЯКИХ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ,ЯЗАНI .]

ШКIДЛИВИМИ I ВАЖКИ}IИ УС/МОВАМИ ПРЦI, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
АТЕСТАЦIi РОБОЧИХ }tIСЦЬ,ЯКI ДАIОТЬ ПРАВО НА ДОПЛАТУ У РОЗМIРl

до |2"/о посддових оклддIв (стдвок)
(згцно п.3.4.5 додатк!, б наказ1, МоЗ УкраТни ЛЪ308/5l9 вiд 05.10.2005p.)

Найменyвання вiддiлень та с.rr,:дб Найменування посад
М а mер iаль н о - mехн iч н а слу erc б а
Iнший персонал слюсар-саrrтехнiк
В ido кр емл е н u й п i0 роз d iл Л iKap ня Jlb ]
Персонал KyxHi

Бактерiологiчна ;rабораторiя
Лабораторiя :_-lя наJання
екстреноi1 невi:ыа:ноТ) пrедичноТ

.fопо\lогIl насе-ленню

Шеф-кухар
Кухар
Молодша медична сестра*

Молодша медична сестра*

Молодша медична сестра*

Bi,l,-", , ,,i. l lttt|leKttiйtttt
,l/K,Jj, ,-

ь]-
l

с:_, _..lllj{t]i

Молодша медична сестра*

Молодша медична сестра*

12
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Додаток ЛЪ 24

!,о Ко;rекти

Голова Прgфспiлки

ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО
лъ Представники CTopiH Посада, П.I.Б.

1 Вiд Заклалу:
Павленко Р.!.

Шахова А.А.

Каплiна Л.В.

Заступник головного лiкаря з

педiатричноТ роботи

Головний бухгалтер

Начальник вiддiлу калрiв

2 Вiд Профкому:

Полiпrук Н.Ю.

Костяков В.В.

Павленко М.Г.

Старша сестра мелична

Завiдувач гнiйно-септичного вiддiлення

Лiкар-хiрург

(( /гd оц 20цр.

склАд
спIльноi KoMIcIi з контролю

оговору

_]

]

7з
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( /г>- ?-оу 202Ф.

пЕрЕлIк
ОСIБ ВIДПОВIДАЛЪНИХ ЗА ВИКОНАННЯ НОРМ

I ПОЛОЖЕНЪ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Додаток NЪ 25

Що Колективного доr,оIrору

Посада вiдповiдальtIоl,(),Jа
викоtlаннrl

Головний лiкар
голова Профком
Головний лiкар

голова Профком
Головний лiкар

Начальник вiддiлу
кадрiв

голова Профком
Головний лiкар

Головний бухгалr,ер
Голова Профком
Головний лiкар

Iнженер з охорони
прачi

голова Профком
I-оловний лiкар

Голова Профком
Головний лiкар

Головний лiкар
Го.lIова Профкому

Головний лiкар
Голова Профкому

,

е

TepMiHНазва розлiлу колективного
договору

постlинозагальнi llоложення

постlиноТруловi вiдносини

забезпечення зайнятостi постlино

Оплата прачi

Охорона праrri постlино

Соцiально-трудовi пiльги,
iT, компенсацiТ

ГарантiТ дiяльностi постlино

Гарантii працiвникам -

членам Профспiлки
працiвникiв охорони

здоров'я УкраТни

Ilостlино

Контроль за виконанням
колективного договору

не рiдше
одного р€ву Ira
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