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В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я
від 16 квітня 2021 року № 154

м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію доповнення на 2021-2022 роки 
до колективного договору між адміністрацією та трудовим 
колективом КНП «Маловисківська ЦРЛ»на 2019-2024 роки

Керуючись п.п.9 п.б ч.І ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про колективні договори і 
угоди», постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 
115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних угод, колективних договорів», виконавчий комітет 
Маловисківської міської ради,-

ВИРІШИВ:

1. Провести повідомну реєстрацію доповнення на 2021-2022 роки до 
колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 
комунального некомерційного підприємства «Маловисківська центральна 
районна лікарня» на 2019-2024 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на 
2019-2024 роки та доповнення на 2021-2022 роки до колективного договору 
та внести в реєстр колективних договорів запис про повідомну реєстрації між 
адміністрацією та трудовим колективом комунального некомерційного 
підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня».
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
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ДОПОВНЕННЯ
на 2021-2022 роки

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «МАЛОВИСКІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
на 2019-2024 роки

Схвалено
Трудовим колективом 
КНП «Маловисківська ЦРЛ» 
02 квітня 2021 року



ПОЛОЖЕННЯ
про доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам 

комунального некомерційного підприємства 
«Маловисківська центральна районна лікарня»

(за участь у комплексному наданні Підприємством медичних послуг в умовах 
епідемії та протидії гострої респіраторної хвороби СОУЮ -19, спричиненої 

коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та забезпеченні життєдіяльності населення)

І. Загальні положення

1. Дане Положення регулює підстави, порядок встановлення і виплати 
медичним працівникам комунального некомерційного підприємства 
«Маловисківська центральна районна лікарня» (надалі -  КНП 
«Маловисківська ЦРЛ») доплат до заробітної плати за участі, у комплексному 
наданні Підприємством медичних послуг в умовах епідемії та протидії гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АИ.8-СоУ-2, 
та забезпеченні життєдіяльності населення (надалі -  доплата/доплати).

2. Дане Положення прийнято (затверджено) спільно сторонами 
колективного договору, що діє у Підприємстві, в межах чинного 
законодавства про працю та умов колективного договору з метою підвищення 
та стимулювання оплати праці, соціально-економічного захисту працівників 
Підприємства з врахуванням продовження дії договору з НСЗУ про перехідне 
фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг, умови якого 
застосовуються з 1 вересня 2020 року (пакет №33).

3. Доплати, передбачені цим Положенням, встановлюються та 
виплачуються медичним працівникам Підприємства, які беруть участь у 
забезпеченні Підприємством комплексного надання медичних послуг в 
умовах епідемії та протидії гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та забезпеченні життєдіяльності 
населення, за період з 01 січня 2021 року та в межах строку дії договору 
№4728-Е920-Р0000/02 про внесення змін до договору №4728-Е920-Р000 про 
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, 
укладеного з НСЗУ про перехідне фінансове забезпечення комплексного 
надання медичних послуг, умови якого застосовуються з 01.09.2020р. (пакет 
33), надалі -  договір з НСЗУ. До постанови КМ України від 05.02.2020р. №65 
внесено зміни 13.01.2021р.: пакет 33 змінено на пакет 31.

II. Право на встановлення доплат та їх розміри

1. Доплати встановлюються у порядку, за період та в розмірах згідно 
умов даного Положення.

2. Право на встановлення доплат, передбачених цим Положенням, мають 
медичні працівники у наступних розмірах:

-  лікарі (незалежно від найменування посад), включаючи керівників та
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їх заступників -  70 відсотків посадового окладу, визначеного за 14 тарифним 
розрядом Єдиної тарифної сітки станом на 01 вересня 2020 року:

-  фахівці, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим 
МОЗ України, в т.ч. лаборанти клінічної діагностики (біологи та професіонали 
споріднених професій) -  50 відсотків мінімальної заробітної плати, 
встановленої у статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2020 рік» станом на 01 вересня 2020 року

-  молодші сестри медичні -  25 відсотків мінімальної заробітної плати, 
встановленої у статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2020 рік» станом на 01 вересня 2020 року.

ПІ. Порядок нарахування та виплати доплат

1. Доплати виплачуються у порядку, за період та в розмірах, 
передбачених цим Положенням.

2. Доплати нараховуються та виплачуються за кожен місяць окремо 
(січень, лютий, березень 2021 року) за фактично відпрацьовані години згідно 
табелів відпрацювання робочого часу.

3. Доплати, передбачені цим Положенням, нараховуються та 
виплачуються за період з січня по березень 2021 року згідно договору з НСЗУ 
про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних 
послуг (пакет 33). Нарахування доплати проводити в частині умов, що 
застосовувались з 01 вересня по 31 грудня 2020 року.

4. Доплати, передбачені цим Положенням, не враховуються під час 
обчислення розміру заробітної плати: працівника для забезпечення її 
мінімального розміру.

5. Доплати виплачуються у строки, передбачені законодавством та 
умовами колективного договору підприємства, з обов’язковим врахуванням 
умов даного Положення.

Підприємство здійснює перерахунок шляхом донарахування та виплати 
доплат за січень - березень 2021 року з врахуванням умов даного Положення.

Зазначені виплати здійснюються в строки виплати заробітної плати, 
діючих на підприємстві, що встановлені в колективному договорі.

IV. Прикінцеві положення

1. Дане Положення застосовується з 01 січня 2021 року та діє для виплати 
доплат за період січень-березень 2021 року або в межах строку дії договору з 
НСЗУ про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних 
послугу 2021 році.

2. У випадку внесення змін до законодавства чи регулювання відповідних 
доплат законодавством України, дане Положення за необхідності підлягає 
перегляду та може бути змінене шляхом прийняття спільного рішення 
сторонами колективного договору Підприємства.

3. Дане положення є локальним нормативним актом Підприємства,

З



-гмною частиною та додатком до колективного договору, що діє у 
і.

- Лане Положення схвалено трудовим колективом (протокол 
від РЛ ,£>^, дЦ  2021р.)

Від ст Від сторони працівників

В.о.голов спілкової організації 
Яровенко А.М.
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КОЛЕКТИВНА
УГОДА

Комунальне некомерційне підприємство 
«Маловисківська центральна районна лікарня»

м. Мала Виска 
2019 рік





Цей Колективний договір укладено відповідно до положень 
>нституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України 
Іго колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та 
ірант.ї діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про відпустки»,

охорону праці», «Про оплату праці», законодавства України про 
корону здоров'я, інших нормативно-правових актів України, положень 
с—еральної, Галузевої та територіальної угод з метою регулювання 

«гобничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження 
н: єресі в найманих працівників та зазначеної нижче сторони Роботодавця, і 
включає зобов'язання сторін, які спрямовані на створення умов для 
підзишення ефективності роботи комунального некомерці иного 
підприємства -  закладу охорони здоров'я, реалізації професійних, трудових і 
соціально-економічних прав та гарантій працівників, встановлення для них 
додаткових, порівняно із законодавством, пільг та компенсацій.

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договір укладено між комунальним некомерційним 
підприємством «Маловисківська ЦРЛ» (далі - Заклад) в особі головного 
лікаря Чурпія Костянтина Леонідовича, який діє на підставі Статуту Закладу 
(далі -  Роботодавець) з однієї сторони та профспілковим комітетом 
первинної профспілкової організації КНГІ «Маловисківська ЦРЛ» 
Профспілки працівників охорони здоров'я України в особі голови Сороки 
Ольги Василівни, яка діє на підставі Статуту Профспілки (далі -  Профком) з 
другої сторони; разом -  Сторони:

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

1.1.2. При укладанні колективного договору Сторони виходять з того, 
що визначені законодавством норми і гарантії є базовими мінімальними 
гарантіями, на підставі яких у Колективному договорі встановлюються 
додаткові трудові та соціально-економічні гарантії та пільги з урахуванням 
реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового 
забезпечення Закладу,

1.1.3. Невід'ємною частиною даного Колективного договору є Додатки 
до нього №1-28.

1.2. Сфера дії Колективного договору;
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1.2.1. Колективний договір є локальним нормативним актом 
соціального партнерства, який призначений для регулювання колективних

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

1.2.2. Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників, які 
перебувають в трудових відносинах із Закладом

1.2.3. Керівник закладу визнає Профком єдиним повноважним 
представником всіх працівників Заклад) в колективних переговорах.

1.2.4. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, 
спрямовані на співпрацю, створення умов для підвищення ефективності 
роботи Закладу, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально- 
економічних прав та гарантій працюючих.

1.2.5. Положення цього Колективного договору діють безпосередньо і є 
обов'язковими для дотримання Роботодавцем, найманими працівниками і 
Профкомом.

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

уповноваженими представниками сторін і діє строком на п’ять років. Він 
набирає сили з дня його підписання та реєстрації і діє протягом всього 
періоду до того часу, поки сторони не укладуть новий, чи не змінять його в 
порядку, встановленому діючим законодавством України.

1.3.2. У разі реорганізації Закладу Колективний договір діє до моменту 
укладення нового колективного договору і є обов'язковим до виконання 
правонаступником до моменту укладення нового Колективного договору. 
Зміна керівництва, складу, структури, найменування Сторін не тягне за 
собою зупинення дії або втрату чинності цього Договору.

1.3.3. Сторони домовилися, що зміни та доповнення до договору 
проводяться тільки за згодою обох сторін і приймають рішення у 10-денний 
строк з дня отримання їх іншою стороною

1.3.4. У триденний термін після підписання колективного договору, 
останній подається на реєстрацію. Через 5 днів після реєстрації, договір 
доводиться до відома всіх працівників структурних підрозділів ЦРЛ.

1.3.5. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться у 
>з'язк\ зі змінами положень чинного законодавства України, Генеральної, 
Галузевої, територіальної угод та за ініціативою однієї зі Сторін після 
-доведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди. Відповідні зміни 
• доповнення набувають чинності після підписання їх Сторонами. Зміни та 
доповнення до колективного договору мають бути зареєстровані у 
встановленому порядку.



1.3.6. У разі необхідності внесення змін і доповнень до Колективного
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у Сторони розглядають відповідні пропозиції спільно і приймають 
і \ 10-денний термін від дня їх отримання.

3.7. Сторони розпочинають переговори з укладання Колективного 
у на новий строк не пізніше ніж за 3 місяця до закінчення терміну дії 
вного договору.
3.8. Сторони зобов'язуються взаємно і своєчасно надавати 
щію, необхідну для ведення колективних переговорів і здійснення 
ю за виконанням Колективного договору.

РОЗДІЛ 2
ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ

2.1. Роботодавець зобов'язується:
2.1.1.Забезпечити формування стратегії і прогнозування розвитку 
лікарні.
2.1.2. Забезпечити ефективну діяльність Закладу за рахунок бюджетних 

~а інших незаборонених законодавством коштів.
2.1.3. Забезпечити розробку та погодження з Профкомом посадових 

(робочих) інструкцій (функціональних обов’язків) для всіх працівників 
закладу, положень про структурні підрозділи (служби) та своєчасне 
ознайомлення з ними працівників.

2.1.4. Виходячи з реальних можливостей удосконалювати лікувально- 
діагностичний процес, профілактичну роботу.

2.1.5. Забезпечити працівників матеріально-технічними ресурсами, 
необхідними для виконання виробничих завдань, норм праці та відповідними 
умовами праці в межах затвердженого кошторису.

2.1.6. Запровадити систему морального та матеріального 
стимулювання підвищення продуктивності праці, раціонального 
використання технічного обладнання, запровадження нових, більш 
продуктивних методів роботи, виходячи з об’ємів фінансування, тощо.

2.1.7. Забезпечити разом з профкомом дотримання працівниками 
трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.8. Створити для працівників належні умови праці, забезпечити 
медичних стаціонарним зв'язком, персональними комп’ютерами та 
необхідним для роботи програмним забезпеченням, доступом до мережі 
Інтернет.

2.1.9. Повідомляти працівників про нові нормативно-правові акти та 
документи, якими регулюються трудові відносини, організація і умови праці, 
гоз'яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

2.1.10. Включати представника Профкому до складу атестаційної 
комісії Закладу .

лД«„V-



2 1.11. Забезпечити підвищення кваліфікації працівників немедичного 
чрооіяю безпосередньо у Закладі або в навчальних закладах, як правило, не 
іхлше ніж один раз на п’ять років.

2.1.12. Визначати трудовий розпорядок у Закладі Правилами 
зе>трішнього трудового розпорядку, затвердженими трудовим колективом за
»сланням Роботодавця і Профкому на основі Галузевих правил внутрішнього 
•тутового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та 
підприємств системи охорони здоров'я України.

2.1.13. Разом з профкомом сприяти створенню в трудовому колективі 
здорового морально-психологімного мікроклімату.

2.1.14. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних 
трудових конфліктів, а у випадку їх виникнення, забезпечити їх вирішення 
згідно з чинним законодавством України.

2.1.15. Запроваджувати чи змінювати режим роботи для окремих 
підрозділів, категорій (груп) працівників за попереднім погодженням з 
Профкомом виключно з метою підвищення ефективності роботи Закладу, у 
зв'язку з необхідністю забезпечення безперервності надання медичної 
допомоги та діяльності Закладу.

2.1.16. Визначати режим роботи під час чергування, перелік 
працівників, які залучаються до чергування на підставі графіків роботи
змінності) або наказів.

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

2.1.18. При роботі працівника за сумісництвом на прохання працівника 
надавати перерву між основною роботою і роботою за сумісництвом: для 
зовнішніх сумісників - не менш ЗО хвилин, для внутрішнього сумісництва - 
не менш 15 хвилин.

2.1.19. Забезпечити працівників службовими приміщеннями у 
структурних підрозділах, обладнаних для відпочинку, переодягання, 
зберігання особистих речей та прийому їжі.

2.1.20. Залучати працівників до роботи в надурочний час з дозволу 
Профкому

2.1.21. Не направлення вагітних жінок у відрядження - без їх згоди.
2.1.22. В окремих випадках, зумовлених виробничою необхідністю або 

ггтегесами працівників, дозволити середньому і молодшому медичному 
ерсоналу. а також іншим працівникам установи, що виконують роботи в

нешкідливих умовах праці (крім водіїв санітарного транспорту) подовжити



робочу зміну до 24 годин. Запровадження подовженої зміни допускається 
[ виключно за наявності волевиявлення працівника, оформленого письмово за 
І входженням з Профкомом і здійснюється на підставі відповідного наказу 
І Роботодавця.

2 1.23. Затверджувати за погодженням Профкому Графік надання 
І  щорічних відпусток, виходячи з необхідності забезпечення безперервної 
і роботи Закладу і створення сприятливих умов для відпочинку працівників не 
І  пізніше «25» грудня року.

2.1.24. Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за 
бажанням жінки надавати їй відпустку для догляду за дитиною до досягнення 
-+ею трирічного віку.

2.1.25. Надавати працівникам за їх бажанням додаткову відпустки без 
збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 
шестирічного віку.

2.1.26. Надавати працівникам Закладу на підставі їх письмової заяви 
відпустку без збереження заробітної плати на відповідний день:

- у зв’язку з ювілейним днем народження працівника -  1 день;
- у зв’язку з одруженням дитини працівника - до 3-х днів;
- при народженні дитини - батькові - 1 день;
- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка 
(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), 
братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, 
необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - 
тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для 
проїзду до місця поховання та назад.
2.1.27. Не допускати без згоди працівника поділу щорічної відпустки на 

частини та відкликання з щорічної відпустки, крім випадків, передбачених 
чинним законодавством.

2.2. Профком зобов'язується:
2.2.1. Вести роз’яснювальну роботу серед членів Профспілки з питань 

трудових прав та обов'язків, соціального захисту працівників відповідно до 
нормативних актів щодо організації праці.

2.2.2. Погоджувати графіки роботи (змінності) та надання відпусток, 
запровадження підсумованого обліку робочого часу, надавати дозвіл на 
проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні (крім працівників, які

рлцюють за затвердженими у встановленому порядку графіками змінності).
2.2.3. Брати участь у вирішенні соціально-економічних питань, 

визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам 
соціальних пільг, а також у розробці проекту колективного договору на 
новий строк, змін та доповнень до нього, правил внутрішнього трудового 
розпорядку.



1 2.4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів, брати 
£чвсть у Т\ розв’язанні шляхом переговорів, а за відсутності результатів -  у 
■ПШЮаЛеЖШУ законом порядку.

2.2.5. Ініціювати, за необхідності, проведення спільних консультацій з 
И й о п ’ їавцем з метою вжиття заходів щодо запобігання порушень трудового 
жсиелавства.

2.Л Сторони домовилися:
2 3.1. Співпрацювати при погодженні, складанні, затвердженні правил 

ЯИутрі ді нього трудового розпорядку, посадових (робочих) інструкцій, 
грифі кіз роботи (змінності) та відпусток та в інших випадках, передбачених 
ішвоводазством, коли нормативні акти Роботодавця вимагають погодження 
Ї Д О К О М ) .

2.3.2. Вживати заходів щодо недопущення виникнення колективних 
ірудеаих спорів (конфліктів), а в разі виникнення прагнути їх розв'язання 
ш ліхом  переговорів у порядку, та за відсутності результатів -  у 
встановленому законом порядку.

2.3.3. Забезпечити всі необхідні умови для ефективної роботи, комісій 
яе розгляду індивідуальних трудових спорів (інших органів на громадських 
засадах).

2.3.4. Разом вирішувати питання щодо:
- умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород 

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

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

2.3.5. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно 
раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і 
виробничих ресурсів, збереження майна лікарні.

2.3.4. Вживати заходів щодо недопущення виникнення колективних 
трудових спорів (конфліктів), а в разі виникнення прагнути їх розв’язання 
шляхом переговорів у порядку, та за відсутності результатів -  у 
становленому законом порядку.

2.4. Колектив ЦРЛ і кожен працівник зобов’язується:
2.4.1. Виконувати планові завдання по наданню лікувально- 

профілактичної допомоги населенню району. Додержуватись вимог 
виконавчої, трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та 
функціональних обов’язків. Забезпечити бережливе відношення до майна 
лікарні.
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РОЗДІЛ з 
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

З І .Адміністрація ЦРЛ зобов'язується:
3.1.1. Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у 

забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не
: гтА гться їх вивільнення на підставі п.і ст.40 КЗпП України.

3.1.2. Забезпечити протягом року переважне право на 
,  .-лаштування працівникам вивільненим з установи на підставі ст.40 п. 1 
1 України, у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників

«ічної професії за його бажанням.
3.1.3. При скороченні штатів, крім осіб, передбачених ст.42 КЗпП, 

■егеважним правом залишення на роботі мають працівники:
* самої високої кваліфікації;
- перед пенсійного віку (за 2 роки до пенсії);
- особи, які відпрацювали в установі 20 років і більше з відповідними 

дідовими якостями.
3.1.4. При особливих обставинах може вводитися режим неповної 

зайнятості. Розробити і затвердити посадові інструкції (функціональні 
обов'язки), ознайомивші] з ними працівників. Не звільняти працівників з 
роботи з ініціативи адміністрації без попереднього погодження з 
профспілковим комітетом.

3.1.5. Трудові відносини при прийнятті на роботу оформляти в 
основном) укладенням трудового договору на невизначений строк (постійну
роботу 1.

3.1.6.В разі ліквідації установи, структурних змін, що можуть привести 
до вивільнення працівників, адміністрація повідомляє про це профспілковий 
комітет і колектив ЦРЛ не пізніше, як за 2 місяці.

З 1.7.При появі загрози масових звільнень (більше 10%) спільно з 
црофшїлковим комітетом в найкоротші строки розробити і здійснити заходи 
до збереженню робочих місць, а саме:

- скорочення надурочних робіт, суміщення професій, роботи по 
сумк-пліву та інше;

- відмова від тимчасової роботи.
3.1.8.Змінювати чи запроваджувати новий режим роботи в ЦРЛ, в 

счтечич її підрозділах, для категорій чи окремих працівників лише після 
ш*шження цих питань з профкомом.

ЗЛ .9.Установити такий режим роботи:
- початок роботи 8011;
- закінчення роботи згідно графіка;
- перерва для відпочинку і харчування не більше 20 хв (ст. 160 

Трудового кодексу України)
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- субота - неробочий день, неділя -  вихідний день. Напередодні 
«■тсовнх д н і в  тривалість роботи скорочується на одну годину.

З 1Л0.ГІри регулюванні робочого часу сторони виходять з того що:
- нормальна тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на 

ІрИлечь. при умові роботи на 1,0 ставку.
- для працівників окремих професій встановлюється скорочена 
тривалість робочого часу.

З 1.11 .Приймаючи до уваги специфіку роботи ЦРЛ, або окремих 
■кро 'ллів  може вводитися п’ятиденний чи шестиденний робочий тиждень 
л я  окремих підрозділів або працівників.

3.1.12.Встановлює порядок чергувань спеціалістів по ЦРЛ за межами 
•ормн робочого часу по основній посаді і надання їм компенсації за роботу.

3.1.13.3а погодженням з профкомом визначає перелік робіт, де не 
встановлюється перерва на обід. В цих випадках працівник може 
використати не більше 20 хвилин на обід (при виробничих можливостях) за 
рахунок робочого часу.

3.1.14. Надас щорічні відпустки працівникам ЦРЛ згідно з графіком, 
який узгоджуються з профкомом не пізніше 25 грудня поточного року.

3.1.15. Скорочений робочий час (день, тиждень, місяць) з ініціативи 
адміністрації запроваджувати, як виняток, лише за період тимчасових 
економічних труднощів, але не більше як на 15 днів безперервно без оплати і 
збереження повної тривалості оплачуваної відпустки для працівників з 
ненормованим робочим днем.

3.1.1 б.Для забезпечення виробничого процесу залучати окремих 
працівників до роботи з понадурочний час та у вихідні дні, встановлені 
Законодавством, за погодженням з профкомом з оплатою за фактично 
відпрацьований час.

3.1.17. Установити гарантовану тривалість щорічної оплачуваної 
в»дп\стки для всіх категорій працівників згідно Закону України “Про 
відпустки”. Надавати додаткову оплачувану відпустку працівникам з 
венормованим робочим днем (додаток №7), та працівникам з шкідливим 
умовами праці, які мають право на додаткову відпустку згідно постанови 
КМУ від 17.11.1997 р. (додаток №3).

3.1.18. Надавати членам профспілки безкоштовно юридичну, соціальну, 
матеріальну допомогу. При необхідності представляти інтереси в судових 
останах.

3.1.19. Адміністрація і трудовий колектив зобов’язується забезпечувати 
виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних”, 
■оючаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної 
обробки та незаконного доступу до них, а також забезпечувати дотримання 
агав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами ЗУ “Про захист 
персональних даних”.
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РОЗДІЛ 4
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

4.1. Роботодавець зобов'язується:
4.: і . Надавати працівникам, за їх проханням, при умові можливості 

-ення виробничих потреб, можливість працювати на умовах 
го робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу 

[фактично виконану роботу) із збереженням повної тривалості щорічних 
м та додаткових відпусток та інших гарантій, пільг, компенсацій, 
їдених законодавством та цим Колективним договором, за умови 
не менше половини робочого часу, встановленого для цієї категорії 

шків.
-  .2. Створювати при можливості для працівників з інвалідністю 

праці відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної 
іі та індивідуальних програм реабілітації. За необхідності 
гізовувати їх перенавчання або перекваліфікацію.
-.1.3. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників, а також 

Ь н ч а т и  до надання окремих видів послуг фізичних чи юридичних осіб за 
дявльно-правовими договорами виключно за умов забезпечення повної 
нюдуктивної зайнятості штатних працівників.

4.1.4.Забезпечу вати професійну підготовку працівників при їх 
летеведенні на новостворені та вакантні місця.

4.1.5.Розглядати обгрунтовані пропозиції Профкому про перенесення 
тегмінів, тимчасове зупинення або скасування заходів, пов’язаних з 
вив льненням працівників.

4.2. Профком зобов'язується:
4.2.1. Вести роз’яснювальну роботу з питань додержання трудових 

прав, надання гарантій та компенсацій, соціального захисту вивільнюваних 
працівників.

4.2.2. Ініціювати проведення спільних консультацій щодо питань 
зайнятості працівників, вносити обгрунтовані пропозиції Роботодавцю, 
власнику Закладу чи іншому уповноваженому органу про перенесення 
термінів, тимчасове зупинення або скасування заходів, пов'язаних з 
вивільненням працівників.

4.2.3. Не допускати звільнення з ініціативи Роботодавця вагітних жінок 
і жінок (чоловіків), які мають дітей віком до трьох років (до шести років - у 
газ:, якщо дитина потребує домашнього догляду), одиноких матерів (батьків) 
ери наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з 
і-ьалідністю, при умові можливого їх трудовлаштування.

4.2.4. Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та 
соціального захисту вивільнюваних працівників.



гти спільні консультації про заходи щодо запобігання 
■  зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення 
і «слідків звільнень.

РОЗДІЛ 5 
ОПЛАТА ПРАЦІ

«ФОРМУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ І ЗАХИСТ)
. РябапиЮавеиь зобов 'язуешься:

Формувати оплату праці на підставі законів та інших 
лавових актів України, Генеральної, Галузевої і територіальної 

Колективного договору.
■ВЛ. Встановити працівникам Закладу:
% розмір базового посадового окладу (тарифної ставки) працівника 

їгифного розряду за повністю виконану місячну норму часу на 
Йщгмальної заробітної плати, визначеної Законом України про 

бюджет України на відповідний рік; 
ге зміри підвищень, доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги, 

* на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально
му питань на рівні не нижчому, ніж визначені:

І - спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ 
-V з:д 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці 

»никіз закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту 
ведення»:

- постановами Кабінету Міністрів України:
- від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
юї сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,

£д;в та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;
- від 29.12.2009 №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки 

вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та
■иунальних закладів охорони здоров'я»;

- від 16.02.201! №123 «Про деякі заходи щодо підвищення
^естижності праці медичних працівників, які надають медичну допомог) 
вкзрим на туберкульоз» (згідно з профілем або за наявності відповідних

поіліву закладі):
- від 20.03.2013 №174 «Деякі питання оплати прані працівників

ютитуберкульозних закладів» (згідно з профілем або за наявності
Н Вповідних підрозділів у  закладі):

- від 27.03.2013 №199 «Деякі питання оплати праці медичних
■садівників системи екстреної медичної допомоги» (згідно з профілем або за 

Наявності відповідних підрозділів у  закладі і:
- від 30.12.2013 №977 «Деякі питання оплати праці медичних

«гацівників, що надають первинну медичну допомогу» (за наявності
10



•огтсчс (старшим сестрам медичним, тощо);
- та оперативне втручання;
- та наявність кваліфікаційної категорії - керівникам Закладу, зокрема 

Чиновному лікарю та їх заступникам з числа лікарів і провізорів, керівникам з 
•ж. 'а фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та 
•■повним сестрам медичним;

- за керування санітарним транспортом -  водіям на 20%;
- у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці - на 15-60% 

посадового окладу (тарифної ставки) (додаток №6);
- за роботу з вірусом імунодефіциту людини - на 60% посадового 

окладу (тарифної ставки);
- лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою і 

професіоналам з вищою немедичною освітою га науковим працівникам, що 
допущені до медичної діяльності, молодшим медичним сестрам 
спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів 
закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу і 
-^л^ють:

- лікувально-профілактичну допомогу' хворим на заразну форму 
туберкульозу - на 60% у зв'язку із шкідливими і важкими умовами праці та 
жибазку за тривалість безперервної роботи у розмірі до 60% посадового 
•кладу залежно від стажу роботи на відповідній посаді у зазначених

- лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму 
туберкульозу - на 30 відсотків у зв'язку із шкідливими і важкими умовами 
Црм» та надбавку за тривалість безперервної роботи у розмірі до 40%
■калового окладу залежно від стажу роботи на відповідній посаді у

- за суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово 
відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення 
обсягу виконуваних робіт у розмірі до 50% посадового окладу за основною 
посадою включно;



час у розмірі 35% посадового окладу. Нічним 
вечора до 6 год. Ранку ( додаток №8); 
ший час у розмірі 50% посадового окладу за кожну 

час. Нічним вважати час з 10 год. вечора до 6 год.

знккзм. які мають науковий ступінь: доктора наук - 25 відсотків 
окладу; кандидата наук - 15 відсотків до посадового окладу; 

водіїв легкових та санітарних автомобілів, автомобілів 
медичної допомоги, яким установлений ненормований робочий 

хзсотків посадового окладу за відпрацьований час;
■цкам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами 

результатами атестації робочих місць - до 12 відсотків посадового

шізникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також 
прибиранням туалетів - 10 відсотків посадового окладу.

Л-5- Встановлювати наступні надбавки:
за вислугу років лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою 
ж> освітою і професіоналам з вищою немедичною освітою залежно 
су роботи у розмірі:

- 10 відсотків посадового окладу - при стажі роботи понад 3 роки;
- 20 відсотків посадового окладу - при стажі роботи понад 10 років;
- 30 відсотків посадового окладу - при стажі роботи понад 20 років;
- за тривалість безперервної роботи -  10-80% посадового окладу;
- за почесне звання «заслужений» - 20% посадового окладу, «народний» 

-• •и с о т м в  посадовою окладу ;
- за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи (на 

її виконання); складність, напруженість у роботі -  50% посадового

- зо діям легкових автомобілів за класність, за фактично відпрацьований 
■оліям II класу - 10 %; водіям 1 класу - 25%;
- за особливий характер праці у розмірі 20% посадового окладу (з 
шеннями);

за особливі умови прані у розмірі 20% посадового окладу (з 
;ннями).

5 1.6. Максимальні розміри доплат та надбавок, які передбачають 
■шість встановлення різних розмірів відсоткового співвідношення до 

вого окладу (заробітної плати), надаються головний лікарем з 
уванням рекомендацій (пропозицій) Профкому.
5.1.7. Заробітну плату виплачувати:
- аванс 20 числа кожного місяця (зазначається число)',
- за другу частину місяця 05 числа кожного місяця (зазначається число).



| 4 .  Виплачувати заробітну плату за весь час щорічних відпусток не 
- * за три робочих дні до їх початку при умові своєчасного 

закладу фінансовим відділом РДА.
Н ьі.10 За бажанням працівника за робочий час, що припадає на святкові 

^ ^ Н р Б а ч і дні надавати інший день відпочинку.
ІіЩ і і Оплачу вати роботу у надурочний час згідно Законодавства або 

вигулів пропорційно відпрацьованому часу.
5 * І Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівникам 

згідно Порядку проведення індексації грошових доходів населення, 
^Н щ лж еного Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. 

з також інших актів законодавства.
Ш -І.їЗ. У випадку заборгованості на один і більше календарні місяці 

Ншяг*~и заробітної плати виплачувати працівникам компенсацію втрати 
Н р в к и  заробітної плати у зв’язку з інфляцією, яку розраховувати відповідно 
■Ь індексу зростання цін на споживчі товари та послуги у порядку. 
Ириювленому чинним законодавством.

5.1.14. Забезпечити надання інших передбачених чинним 
рвуонодавством гарантій у зв’язку з направленням працівників у службові 
яіжг-ядження та компенсацій для працівників, які направляються для 
яизишення кваліфікації з відривом від виробництва у порядку, визначеному 
діючим законодавством.

5.1.15. Лікарі та фахівці з базовою та неповною освітою, зайняті 
■шшнням медичної допомоги населенню, можуть залучатися до чергування 
злома. Чергування здійснюється як у межах місячної норми робочого часу 
відповідних працівників за обліковий період, так і за її межами.

У разі виклику працівника під час такого чергування (у заклад, на місце 
водії та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачувати за 
фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника, 
встановленого за штатним розписом, із збереженням діючого порядку оплати 
Возні працівників охорони здоров’я у нічний час.

штатними працівниками в межах місячної норми робочого часу за рахунок 
зменшення тривалості змін протягом місяця, а також лікарями та фахівцями .з

5.1.17.Залучення працівників до чергування понад місячну норму 
робочого часу можливе тільки у випадках, коли в Закладі відсутні вакантні 
посади за цією спеціальністю.



V газі продовження працівником роботи внаслідок неявки 
«зого замінює, до моменту закінчення зміни та неможливості 

його іншим працівником, оплату проводити за фактично 
б години.
Затверджувати в штатному розписі найменування посад 

ч відповідності з чинною редакцією Класифікатора професій та 
кваліфікаційних характеристик професій працівників, своєчасно 
іповідні зміни до Колективного договору та додатків до нього. 

pLUO. Не приймати в односторонньому порядку рішень з питань 
П£>аці. що погіршують умови, встановлені цим Колективним

5 ! 2 Проводи ги відрахування не менше 0,5% на охорону праці від 
■оплати праці (ст. 10 розділ III Закону України «Про охорону праці»).

5.-'. Профком зобов’язується:
ІХ І  Вносити обґрунтовані пропозиції шодо підвищення працівникам 

ш заробітної плати, премій, компенсацій, доплат, надбавок, надання

5J. Сторони домовійися:
5 3.1. Спільно визначати та затверджувати умови оплати праці 
ізників Закладу шляхом роботи у тарифікаційній комісії (комісії з 

т%г-’вання заробітної плати), представника Профкому.
5,3.2. Повідомляти працівників про запровадження нових або зміну 

гчи.ч умов праці в бік погіршення завчасно.
5 .5.3. Своєчасно проводити уточнення розміру заробітної плати 

щштнків у зв’язку із зміною рівнів освіти, присвоєнням їм ученого 
почесного звання, присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної 
стажу роботи тощо.

; 5 4. Щорічно одночасно із затвердженням кошторису та у випадках 
розмірів посадових окладів, доплат та надбавок, складати 

ІШІІІЙНИЙ список.
5.5.Проводити преміювання працівників, в тому числі головного 

га його заступників, на підставі положення, яке розробляється 
г грацією ЦРЛ за погодженням з профспілковим комітетом в межах 
оплати праці по підсумкам роботи за квартал, півріччя, 9 місяців, рік, 

жж медпрацівника, ювілейних дат, за одноразову виконану роботу в 
lx до п'яти посадових окладів згідно “Положення про преміювання" 
гк М  5). Головний лікар має право надавати працівникам ЦРЛ 

ільну допомогу в тому числі на оздоровлення в сумі не більше ніж 
садовий оклад на рік (наказу №308/519 від 05.10.2005 року «Про 

жування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та 
— — »в соціального захист» населення».
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іг-ачені доплати встановлюються працівникам за умови 
аими роботи меншою чисельністю працівників, ніж за штатним 
{пункт 3,1.2 наказу 308/519 від 05,10.2005 року «Про 

умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та 
іяьного захисту населення»).

Головному лікареві ЦРЛ та його заступникам дозволяється вести 
■ стен альністю в межах робочого часу за основною посадою з 
'і-. 2? відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.

хобота головного лікаря та його заступників повинне 
•-.'сь у відповідних медичних документах, (пункт 3.1.3 наказу 

05.10.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці 
із закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту

43,5.Працівникам ЦРЛ, надбавки установлюються головним лікарем 
т головному лікареві та його заступникам органом вищого рівня 

вшністрацією) в межах фонду оплати праці. Граничний розмір 
гних надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 

в посадового окладу (пункт 4.4 наказ №308/519 «Надбавки за високі 
ння у праці виконання особливо важливої роботи, складність, 

‘Женістьч роботі»
5.5 9 у разі несвоєчасного і неякісного виконання завдань, погіршення 

ті ооботи. порушення трудової дисципліни зазначені надбавки 
■рятую ться або скасовуються.

5 .5 ' о.Виплачувати надбавку до посадового окладу (ставки) за вислугу 
їлаасзрям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою у 

пннад 3 роки — 10%, понад 10 років - 20%, понад 20 років -  30%

РОЗДІЛ 6 
ОХОРОНА ПРАЦІ

4 1 . Роботодавець зобов'язується:
І .У .  Створити на кожному робочому місці належні, здорові та безпечні 

ггаці. забезпечити належні санітарно-побутові умови відповідно до 
КЗпП України, Закону України «Про охорону праці», санітарних норм

і щхзазіД
1.2. Забезпечити умови праці, оснащення робочих місць, режим праці 

іаішочннку при роботі з комп’ютерною технікою відповідно до державних 
« і\  правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами 
шо-обчислювальиих машин.

6.1.3. Не пропонувати працівникам роботу, яка згідно з медичним 
р ш к іш т і протипоказана їм за станом здоров’я.

6-М. Проводити за встановленим графіком навчання, інструктаж га 
з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною

І
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Ло виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що 
щжіфгсійного добору, допускати працівників виключно за 

шагу медичної комісії.
?. Уждаети договори страхування лікарів, фахівців з неповною 
•едичнпж» освітою та молодшого медичного персонале на випадок 

ВІЛ під час виконання ними професійних обов'язків (відповідно 
Кабінету Міністрів України від і 6 жовтня 1998р. N91642).

ШЛ Забезпечити дотримання вимог Закону України «Про охорону 
Іриміпг нормативних актів, зокрема, щодо:

§-шро§&лження у Закладі системи управління охороною праці;
гння у Закладі служби з охорони праці, затвердження положення 

орав та обов’язків працівників служби;
ішвмдао утримання будівель і споруд, здійснення контролю 

стану обладнання та устаткування щодо їх безпечного

[зрушиш: причин, що призводять до нещасних випадків, професійних 
та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за 

розслідування таких випадків;
*;>-:тх.ию за дотриманням працівниками технологічних процесів, 

поводження з машинами, механізмами та устаткуванням, 
: гін---ям засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням 

й о м віан о  до вимог законодавства з охорони праці;
-  «гноблення та затвердження положень, інструкцій, інших локальних 

актів, встановлення правил виконання робіт і поведінки 
у приміщеннях зі шкідливими факторами, на робочих місцях, 

до нормативно-правових актів з охорони праці, 
ггя термінових заходів для надання допомоги потерпілим, 
(за необхідності) професійних аварійних (рятувальних) служб і 
і у разі виникнення в Закладі аварій та нещасних випадків.

!§§Л о Забезпечити своєчасну розробку і виконання Комплексних заходів 
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

>го середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
випадкам виробничого травматизму, професійного

ін я , аваріям і пожежам.
^ '  Здійснювати спільно з Профкомом аналіз стану охорони праці та

анробничого травматизму і захворювань, розробляти щорічно і 
■ишгїу&ати виконання невідкладних заходів щодо попередження
(рвй д ачосо  травматизму.

ІЛ. Створити атестаційну комісію для організації 
“  робочих місць за умовами праці, включивши 

ієсд. тінників Профкому.

і проведення 
до її складу



Щ .Щ ттшїя ожин раз на п'ять років атестацію робочих місць за 
І, їїроос*.штм позачергову атестацію робочих місць за умовами 
30суз#ентоваяого звернення Профкому або працівника, про 

Аип»робочому місці несприятливі умови праці.
Ір-Зі результатами атестації робочих місць розробляти заходи щодо 

?і»:ишшенняї у мов праці у відповідність з вимогами регламентів, 
. «кикдемшА, стандартів, інших нормативних актів з охорони праці. 

32. Забезпечити належне технічне утримання машин, механізмів, 
©улівель. виробничого обладнання і устаткування щодо їх 

використання, проводити періодично, згідно з вимогами 
.актів з охорони праці, експертизу їх технічного стану. 

Забезпечувати безкоштовно працівників, які працюють на 
- % шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, 

із забрудненням або здійснюваних в несприятливих 
умовах санітарним та спеціальним одягом (зокрема, 

санітарного одягу -  білими халатами, хірургічними 
Ф спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту за 

аги ми нормами (при умові виділення коштів на дані заході в 
ЦРЛ. (Додаток №4).

* і І- Забезпечити за рахунок Закладу прання, хімчистку, знезараження, 
шя та ремонт спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального

зу.
6 .1 ?і Забезпечити у разі передчасного зношення засобів 

ьш ш  захисту не з вини працівника за рахунок Закладу своєчасну 
|§ ремонт або відновлення.
.!(?. Видавати на роботах, де можливі забруднення або вплив на шкіру 

діючих речовин, безплатно за встановленими нормами мийні 
та знешкоджуючі засоби.

ЛІ. Надавати працівникам Закладу, що працюють в холодну пору 
відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях 

сторожам, двірникам) та іншим категоріям працівників у 
передбачених законодавством спеціальні перерви для обігрівання і 
і*, які включаються у робочий час.

Л ■ >. Забезпечувати в осінньо-зимовий період стійкий температурний 
> виробничих та службових приміщеннях Закладу згідно з 

с-«етздми нормами, щорічно виконувати заходи з підготовки 
їх приміщень до роботи в такий період у терміни до 15 жовтня, але 

іше дати початку опалювального сезону.
■ ».І*?. Організувати проведення попереднього (при прийнятті на

» та періодичних медичних оглядів працівників, зокрема, щорічного 
.ктнчного флюорографічного обстеження всіх працюючих на



туберкульозу, а також щорічного ооов язкового медичного огляду 
рйвом до 21 року.

.грохання працівника організувати для нього позачерговий 
якщо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров'я з

ттюнювати від (не допускати до) роботи працівників, які 
лтюходження обов'язкових медичних оглядів.

Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків 
працездатності та вживати заходів до усунення причин

.Організувати проведення своєчасного розслідування і обліку 
травмування працівників на території Закладу або у зонах 

нещасного випадку, професійного захворювання або аварії 
Забезпечити безумовне виконання зазначених комісією з 

нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних 
усунення причин нещасного випадку на виробництві для 

іх> майбутньому.
Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку 

зїпадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну 
еса період до відновлення працездатності або встановлення 
У пазі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи, 

його перепідготовку та по можливості працевлаштування.
1г порушення нормативно-правових актів з охорони праці 

працівників до відповідальності згідно з законодавством. 
Розробляти необхідні локальні нормативні акти з охорони праці, 

чентанію з охорони праці та заходи щодо запобігання 
г> травматизму, приведення робочих місць у відповідність до 

и праці.
Г Не залучати жінок до важких робіт та підйому і переміщення 

вага яких перевищує встановлені для них граничні норми. 
Застосовувати до працівників заходи економічного 

зз участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення 
та "оліпшення умов праці. 
ком іобов 'я п альсн:

Іяоормувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони 

Бсати участь у:
Зці програм, положень, локальних нормативних актів з питань 

щ: в Закладі;
єлейні атестації робочих місць, а за її результатами вносити 

щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування, 
працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;
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іуванні нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, 
актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої 

; »позиції, представляти інтереси потерпілого (за необхідності) в 
^  порядку. в інших органах і установах з окресленого питання. 

Працівники забав 'язуються:
.! -Вивчати та виконувати вимоги нормативно-правових та 

актів з охорони праці, доведених до них у встановленому 
правил експлуатації медичної апаратури, устаткування, машин та 

сооів. шо використовуються в роботі, поводження з лікувальними 
?ш е.
.2. Використовувати в роботі засоби індивідуального і колективного

Г5. Проходити в установленому законодавством порядку попередній 
ИВГ-іНЇ медичні огляди.

- Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 
** сточуючих людей під час перебування на території Закладу.

Своєчасно інформувати відповідних посадових осіб про 
і  небезпечних і аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці, в 
«у підрозділі. Особисто вживати заходів щодо їх запобігання іа

курити тютюнових виробів та електронних систем доставки 
р ж  території Закладу.

РОЗДІЛ 7
ССШІлЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
.1- РЬФОяиюанеаь забав 'язуешься:

Л  Надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення не 
№ окладу під час надання основної щорічної відпустки, а також 

соціально-побутових питань відповідно до затвердженого

І • тйснювати заохочувальні виплати працівникам у розмірі до 
Мсклового окладу з нагоди:

шванування ювілярів, які відпрацювали в закладі не менше 10 років; 
ХЗ. Організувати лікувально-профілактичну допомогу для працівників 
■у. зокрема, шляхом позачергового медичного обслуговування 
■шків та членів їх сімей, добровільного медичного страхування 

іків Закладу.
'. Щомісячно перераховувати на рахунок Профкому кошти на 

к-рномасову, фізкультурну, спортивно-оздоровчу роботу у розмірі до 
ї> оплати праці Закладу.

12. Профком забав’я зу ешься:

і



іпйснювати культурно-масову, фізкультурно-спортивну і 
роботу за рахунок коштів, перерахованих Роботодавцем на 

заходи.
яюрони домовишся:
Контролювати цільове використання коштів на культурно-масову, 

оздоровчу роботу.
Сприяти користуванню членами трудового колективу 

и щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, 
ге оздоровчих і профілактичних закладів та іншими послугами і 
•дно зі Статутом Закладу та цим Колективним договором, а для 
^спілки, додатково, передбачених рішеннями виборних органів 

її організацій всіх рівнів.
Спиняти та надавати перевагу у призначенні головою комісії з 

страхування одного з членів Профкому.

РОЗДІЛ 8
ГАРАНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФКОМУ 

. Роботодавець зобов'язується:
,1. Безоплатно надавати Профкому приміщення з усім необхідним 

:-:ям, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, а також для 
;мя профспілкових заходів тощо.

Я Л .! Надавати на запит Профкому у тижневий строк всю необхідну 
ію з питань, що с предметом цього Колективного договору, сприяти 

д права Профспілки із захисту трудових і соціально-економічних 
працівників.

'РІІЛ. Забезпечити участь представника Профкому у виробничих 
засіданнях тощо, завчасно інформуючи Профком про дату їх 

та порядок денний.
їф М . Забезпечити вільний доступ членів Профкому до усіх підрозділів і 

Закладу для здійснення наданих Профкому повноважень щодо 
ького контролю за дотриманням законодавства про працю, станом 
праці, виконанням Колективного договору,

Р і с  Забезпечувати Профкому можливість розміщувати власну 
:ю у приміщеннях і на території Закладу в доступних для 

актів МІСЦЯХ,
‘̂ і .г т  Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання Профкому щодо 

порушень законодавства про працю та Колективного договору, 
.но вживати заходів щодо їх усунення.

®Л.'7. На підставі письмових заяв працівників, які є членами Профспілки 
ю і безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати у 

Вековому порядку протягом трьох банківських днів після виплати
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плати на рахунок Профкому (на субрахунок Профком) > 
організації Профспілки) членські (профспілкові) внески. 

Змінювати умови трудового договору, оплати праці, притягати до 
відповідальності працівників, які обрані до складу Профкому 

ЇДНЬОЮ згодою Профкому.
1. Інформувати Профком про внесення змін до Статуту Закладу, які 

трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників

РОЗДІЛ 9
ГхРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ - ЧЛЕНАМ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Ро<к>тод(івець іобов 'иіуапься:
І Не розривати трудовий договір з працівниками - членами 

працівників охорони здоров’я України без попередньої згоди 
у випадках:

в організації виробництва і праці, у тому числі реорганізації 
ня) або перепрофілювання Закладу, скорочення чисельності або 

■рецівників;
- систематичного невиконання працівником без поважних причин 
’Чвпв. покладених на нього трудовим договором або правилами

нього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше 
ов>валися заходи дисциплінарного або громадського стягнення; 
прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин 
ом робочого дня) без поважних причин;

- нез'явлення на роботу протягом більш ніж чотирьох місяців підряд в 
аті тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і

якщо законодавством не встановлений триваліший термін 
«ня місця роботи (посади) при певному захворюванні. За 
иками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом 

■софесійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до 
ння працездатності або встановлення інвалідності;

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 
люто сп'яніння;

- винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, 
або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри

«ого з боку Роботодавця;
- здійснення працівником, який виконує виховні функції, аморального 
гулку, не сумісного з продовженням цієї роботи.
* метою визначення наявності такого права, інформація про вихід 

вчення) працівника з лав Профспілки надається Роботодавцю у 
ний термін з дня припинення членства.



.

<лаги рекомендації (пропозиції) Профкому у випадках:
;ня переважного права на залишення на роботі при скороченні 

і штату працівників за умов рівної продуктивності праці та

все
працівників, яким у першочерговому порядку 

вакантні посади одночасно із повідомленням про майбутнє

чення працівників, яким виплачується матеріальна допомога та

пення та визначення конкретного розміру надбавок, доплат; 
яття працівників на роботу за внутрішнім сумісництвом, 

ня суміщення професій (посад), покладення обов’язків тимчасово 
працівника без звільнення від своїх основних обов'язків, 

(тимчасове замісництво) посад.
неврахування зазначених рекомендацій (пропозицій) Профкому, 

відповідні обґрунтовані заперечення.
3. На запрошення брати участь у засіданнях Профкому, зборах 

х) первинної профспілкової організації.
Л  Профком іобов ’ячусться:

9 2 Дотримуватися наступного порядку розгляду подання Роботодавця 
згоди на звільнення працівника з підстав, передбачених у пункті 

ІСдлек—двного договору:
;ом розглядає в семиденний термін обґрунтоване письмове 
Роботодавця, підписане керівником Закладу або іншою 
єною особою про надання згоди на розірвання трудового договору 

зиком -  членом Профспілки.
Шкен.чя Роботодавця розглядається у присутності працівника, на якого 
несене. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише 

исьмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може 
^В ім  інша особа, у тому числі адвокат. Якщо працівник або його 

■вник не з'явився на засідання Профкому незалежно від причин, 
і  заяви відкладається до наступного засідання в межах 7-ми денного 
і Лише у разі повторного нез'явлення працівника (його представника), 

поважних причин, подання Роботодавця може розглядатися за 
т о с т  і працівника. Участь представника Роботодавця при розгляді цього 
а* не є обов'язковою.

Профком повідомляє Роботодавця про прийняте рішення у письмовій 
: 5 триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього 
і \  вважається, шо Профком дав згоду на розірвання трудового 
эру.

? шення Профкому про відмову в наданні згоди на розірвання трудового 
п  має бути обґрунтованим та містити посилання на правове



■акня незаконності звільнення працівника або посилання на 
ня Роботодавцем фактичних обставин, за яких розірвання 

договору з працівником є порушенням його законних прав. У разі, 
Р денні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання 

договору. Роботодавець має право звільнити працівника без згоди

подавець має право розірвати трудовий договір з працівником лише 
місяця з дня отримання згоди Профкому. Подання про надання 

розірвання трудового договору з працівником Роботодавець подає 
сому не раніше ніж за один місяць до запланованої дати розірвання 

договору з працівником.
Положення пункту 9.2.1. Колективного договору не 

гься при звільненні працівника у випадках:
- -езадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті 

гюботу:
- '-оновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

звільнення керівника Закладу (відокремленого структурного
цілу) його заступників, головного бухгалтера Закладу, його 

пупників;
- звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (у 

му числі дрібне) майна Роботодавця, встановлене вироком суду, який
порав законної сили, або постановою органу, до компетенції якого входить 
■вкладення адміністративного стягнення).

9.2.3. Забезпечити надання безоплатних консультацій для членів 
Гїгсоспілки з питань праці та її оплати, охорони праці, пенсійного 
и с е і_ечення, соціального страхування та, за необхідності, представництво 
■гссресів членів Профспілки в комісії по трудових спорах (за наявності ).

9 2.4. Забезпечити організацію та проведення культурного дозвілля для 
чжнів Профспілки та їх дітей в межах видатків на відповідні заходи.

9 ,2 .5. Забезпечити участь членів Профспілки та їх дітей у дитячо- 
юнацькій спартакіаді та інших спортивно-масових заходах, організатором 

с є Профспілка. За необхідності надавати допомогу у залученні дітей для 
• чня у спортивних секціях.
9 2.6. Надавати членам Профспілки матеріальну допомогу при потребі у 

»«»вартісному медичному лікуванні та в інших випадках.
9 2.7 Забезпечити повне або часткове відшкодування документально 

(■спзерлжених витрат сім’ї, пов’язаних з похованням члена Профспілки або 
.з його сім’ї в межах видатків на відповідні заходи.
- 2 х Забезпечити путівками на санаторно-курортне лікування, 

■ ~~ення та відпочинок безоплатно або з частковою компенсацією
для членів Профспілки, членів їх сім’ї в межах видатків на 

сн: заходи.



.Брати лольову участь в організації науково-практичних семінарів, 
круглих столів на виробничу, культурну, науково- 

. патріотичну та профспілкову тематику із залученням 
зииіестоящих організацій Профспілки та відповідних фахівців 

гмств, установ, організацій.
необхідності вживати заходів щодо документального 
працівнику-члену Профспілки статусу одинокої матері 

Иветою надання додаткових пільг та гарантій (соціальної відпустки 
іа. шляхом створення комісії, яка, за необхідності та наявності 
обставин, встановлюватиме факт відсутності участі батька 

шхе ванні дитини за місцем її постійного проживання.
3_нснювати контроль за станом лікувально-профілактичної 

садівниками -  членами Профспілки, які часто і тривалий час

p tI . I I .  Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та 
працівників-членів Профспілки та їх неповнолітніх дітей.

И2 : Надавати допомогу у вирішенні побутових проблем 
імм пенсіонерам, які перебувають на обліку у профспілковій 

п.
Р і2  4 Ознайомлювати членів Профспілки з новими нормативно

го. актами з питань житлово-комунальних пільг, соціального та 
: страхування, надавати консультативну та методичну допомогу з 
нь.

9-2.15 Забезпечувати правовий та соціально-економічний захист 
іних працівників -  членів Профспілки.

РОЗДІЛ 10
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

ІИ /. Сторони домовишся:
ІО.І.1 Проводити соціальний діалог при реалізації норм і положень 

аного договору, в тому числі при підготовці проектів наказів, 
ень, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин та 

ом> захисту працюючих.
ІС .2. Контроль за ходом виконання Колективного договору 

ти не рідше одного разу на рік спільною комісією, сформованою
ШІІ.

10 Визначити осіб, відповідальних за виконання положень 
-чого договору та встановити терміни його виконання (додаток №1). 

10.1.4. Один раз на рік, у першому кварталі, спільно розглядати 
виконання Колективного договору за попередній рік, заслуховувати 

Роботодавця та голови Профкому щодо взятих на себе зобов'язань на 
нференції) трудового колективу.

2-І
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Ю.І.5. Надавати повноважним представникам Сторін на безоплатній 
наявну інформацію га документи, необхідні для здійснення контролю 

вонанням Колективного договору.
10.1.6. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань за 

гивним договором, аналізувати причини та вживати термінові заходи 
забезпечення їх реалізації.

ІЮ.1.7. У разі порушення чи невиконання зобов'язань Колективного 
уу з вини конкретної посадової особи Закладу, а також ненаданні нею 

іації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення 
влю за виконанням Колективного договору, притягати її до 

«дальності згідно з чинним законодавством.

• л

4І

І' тективний договір підписали:

■, М кі адміністрації 
«шовний лікар
жНІЇ -Маювискі вської ЦРЛ»

судового колективу 
профкому

Костянтин ЧУРПІИ

Ольга СОРОКА

І



Додаток №1
д о  колективної У ГО Д И

Голові профкому
КНГІ «Маловисківська ЦРЛ»
Сорокі О.В.

щ

Адміністрація комунального некомерційного підприємства 
Іалозисківська центральна районна лікарня» пропонує включити в комісію 
укладенню колективного договору:

. Чурпій К.Л. -  головний лікар КНІ1 «Маловисківська ЦРЛ»
2 І каченко О.А. -  заступник головного лікаря по економіці 
5. Тінчуріна Л.Г. -  заступник головного лікаря по лікувальній частині
4. Ьоюк В.М. -  заступник головного лікаря по поліклініці
5. Ва-денко Л.О. -  заступник головного лікаря з медсестринства 

Васильченко Т.В. -  головний бухгалтер 
Кркзошеєва А.О. -  юрисконсульт 
Пеградіишин І.В. -  завідувач господарством

їй лікар Костянтин ЧУРПІИ

і



Перелік професій працівників з шкідливими умовами праці, 
які мають право на додаткову відпустку.

■ постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року

ікар-нарколог - 25
ікар- психіатрами — 25
згдр-рентгенолог — 1 1
кзр-анестезіолог ~ 1 1

Середні медичні працівники: 
Анестезист -
Сестра медична психіатричного 
кабінету -
Рентгенлаоорант 
Сестра медична наркологічного 
кабінету -

25

Молодші:
гсдтерсонал медичний молодший -  7

Головний лікар 

Голова профком)

Костянтин ЧУР111И

Ольга СОРОКА

&



Перелік професій працівників, яким вилається Пежоїіііовппй снеподні і

JV®
1 п/п Сі рук І\ риш”! підрозділ П ікапа

І

і Операційні, перев'язочні і іімеувшікпі кабінети, 
ролові і післяродові палати Лікар, сестра мелична

j

'У
Хірургічні, гінекологічні, урологічні, 
сюматолоїічні. дорматовонерологічні. 
процедурні, отоларингологічні кабінети

Лікар, сестра мелична

■*» Рентгенкабінет

j
іі

;
Лік ар, рентген л або ра н т

4 іііі|іі'МІІНііс Мі І II ІСІІІІМ
,1IIмір СІЧ іри МС НІЧНІЇ 
Міі иніііііі мі нічім н і  і | ііі 
II I ||1<1 loi ми М|імі



а снсивзутти та інші засоби індивідуальної о захисту

Д о д а т о к  № 4

j o  к о л е к  і я в н о ї у г о д и

Найменування спецодягу, сііецніуі ія іа 
іасобін індивідуального га хисту

Х алат . ш ап о ч к а
Р у ш н и к
Бахали
Р укави чки  гумові 
К уртки  ватні 
Ф ар ту х  н с п р о м о к а ю ч и й  
П р и роботі в о п е р а ц ій н и х  з 
е л е к т р о ін с т р у м е н том д о д атк о в о :  
К олош і д іел ек тр и чн і  
І Іри роботі к в а рц евнх л а м п : 
О к у л я р и з а х исні

Ст роки ІІОСІНПИ 
(місяці)_

36
24

Чергові
Чергові
Чергові

Черговий

Чергові 

До зносу

Фартух непромокаючин 
рукавички і умові

Х алат , ш ап о чк а  
Р уш ник
Фартух, спідниця, рукавички із 
просвинцьоваиої і уми 
Рукавички бавовняні 
Окуляри для адаптації 
ІІпн проявленні знімків додаіконо 
Фартух непромоквючнН 
Рукавички і умові 
Is і н ним або її ні 11 и Гн ім о н ііи ін ' ( 11 
ІІІІІИЧМІ ННЯиМІІ
IS м ім іч н і 1>мииі 
11 аи чи і її тин іімі пн ііміиіі

Черговий
Чергові

24

Чергові 
Чергові 

До зносу

Мері овиїї
Мері НІН
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•с*Ч*

Світлоелет ро.тікувальш кабінети Лікар, сестра медична Рукавички діелект ричиі 
Окуляри захисні

Чергові 
До зносу

Халат бавовняний, шапочка (4) 36
Рушник (4) 24
Фартух непромокаючий Черговий

1 Лікар, сестра медична. Калоші гумові Чергові
6 і Іатологоанатомічні відділення j молодша медична сестра. 1 Наручники клейончасті Чергові

1 Рукавички і умові Чергові
; Окуляри захисні До зносу
; Додатково:

1L_ Молодша медична сестра Комбінезон бавовняний 24
Халат бавовняний (4) 36

7 Зубопро тезі і и й кабінет Зубомрогозі і и й І очн ік Шапочка (4) 36
Фартух непромокаючий Черговий
Окуляри захисні До зносу
Халат бавовняний 12
Рукавички гумові Чергові
При роботі з кислотами:

і
і Халат з кислотост ійкою иросочкою 12

! s Лабораторія JJiKap. лаборант, молодша Нарукавники прорези но ві Чергові
медична сестра 1 іри роботі з внбухо- та

вогненебезпечними речовинами:
Костюм бавовняний з вогнестійкою
просочкою 12
Рукавички вогнестійкою гіроеочкою Чергові

Завідуюча Халат бавовняний (3) 36
Шапочка (3) 24
Тапочки (1) X

К \ sup Кур і ки біжовнміїн (4) 24
9 Чирчоблои І І І їнючка І і ) 24

1 ЦШмІМНІІМІ (1) 24
III НІНИ ПіМНННІКНІ МИ ГПІ'МЖНМ 1 1| Ч
Фн|»ІМ ОМІЙШМІІМНЙ 1 *1 1»



І Іідсобний її раці ими к

Агент но постачанню
продуктів
Дизенфсктор

Машиніст по 
пранню білизни

і

І Сдюсар-сантехнік

Клектрик

Водій санітарного 
іранснорту

(' інкіїр миірмиа панік

І . » !Н|І

Рушник (4)
Халаї з тільноїбавовн. тканини (3) 
Шапочка (3)
Тапочки (1)
Фартух (2)
Халат бавовняний (2)
Шапочка (2)

24
36
24
12
6

24
12

Халат бавовняний Черговий
Шапочка (3) 24
Чоботи гумові Чергові
Рукавички гумові Чергові
Окуляри захисні До зносу
Респіратор До ЗНОС)
Халат бавовняний (2) 18
Фартух нсиромокаючнй Черговий
Чоботи гумові Чергові
Косинка(2) 18
Костюм бризе) повиті 18

1 Чоботи гумові чергові
І Рукавиіпси гумові 2
| Рукавички комбіновані 2
! Напінкомбімезон

Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Халат або костюм 12
Рукавиці 6
і  Куші копо: куріка гешш 24
ІСіК' 1ІИМ б|П? їси і омий 12
Ію ім  не іти 11<мчиї 12
14 и имимі
ІМІМИІШ ПНІ біШіІИІІНІНІІІ



Кочегар

111 вся
Ліфтер
Гардеробниця



Рукавиці 2
Додатково: куртка тепла 36
Костюм з вогнестійкою просочкою 12
Боти кожані 12
Рукавички комбіновані 2
Окуляри захисні До зносу
Халат, шапочка чи косинка 12
Халат, шапочка чи косинка 24

і Халат, косинка 12

Костянтин ЧУРПІЙ

Ольга СОРОКА



■*

Додаток № 5 
до колективної угоди

Положення про преміювання працівників
КНП «Маловисківська ЦРЛ»

При виконанні особливо важливих робіт і завдань по ліквідації аварій і 
іил ситуацій, попередженню дитячої та материнської смертності, 

ня надання медичної допомоги вагітним і породіллям, при ліквідації 
або наслідків хвороб і катастроф, при високій напруженості роботи, 

знанні планових показників меншою кількістю персоналу, при 
ні планових завдань, при впровадженні нових методів лікування, у 

их випадках, преміювати працівників КНП «Маловисківська ІІРЛ», в 
Чрслі головного лікаря та його заступників до п'яти посадових окладів. 
Примітка: преміювання працівників КНП «Маловисківська ЦРЛ»

зся головним лікарем КНП «Маловисківська ЦРЛ» за пропозицією 
\  відділеннями і профгрупоргів і погоджується з головою профспілки 

ІиМаповисківська ЦРЛ». Преміювання головного лікаря і його заступників 
за погодженням з головою райдержадміністрації.

Костянтин ЧУРІ11Й

Ольга СОРОКА



Додаток №>6
до колективної угоди

Перелік професій працівників і особливо тяжкими 
га особливо шкідливими умовами праці, яким встановлюються доплат  

за несприятливі умови праці і розмір доплати 
Згідно наказу №308/519 від 05.10.2005 року

і Лї 
п/п С і руктурниГі підрозділ Посада Доплати

(відсотки)

1 Психіатричний та наркологічний 
кабінети Лікар, сестра медична 25

2 Протитуберкульозні кабінети Лікар, сестра медична 15

3 Інфекційне відділення Лікар, сестра медична, 
молодша медична сестра 15

4 Фізіотерапевтичне відділення

Сестра медична при 
відпусканні озокеритових 
процедур, УВЧ (не менше 
10 процедур за зміну ), 
молодша медична сестра 
(озокеритові процедури)

15

5 Дерматовенерологічний кабінет ! Лікар, сестра медична 15

6 Лабораторія Лікар, середні і молодший 
медперсонал 15

7 Рентгенкабінет Лікар, середні і молодший 
медперсонал 15

8 Кабінет УЗД та ендоскопії Лікар, середні і молодший 
медперсонал 15

9 Реанімація
Лікар-анестезіолог, сестра 
медична, молодша 
медична сестра

15 I

10
___

Патологоанатомічне відділення Лікар, сестра медична, 
молодша медична сестра 15 І

1 1
і•

Відділення (палати) реанімації

Лікар, середні і молодший 
медперсонал (які 
обс л у г о в у ют ь а 11 зразу ру 
і еодіалізу)

. . -  1 

15
і

12 і Допоміжна служба ---------— .... ....... ....... ................................. ..... Дезинфектор 15

/' . П хЬ Костянтин ЧУРПІЙГоловним лікар

V ’\ 2 г

Голова профкому Ольга СОРОКА



Додаток №  7
до колективної угоди

Перелік професій працівників і ненормованим робочим днем, 
яким надають право на додаткову відпустку

Головний лікар та його заступники 
Фахівці інших структурних підрозділів

3

(головний бухгалтер, заст. головного бухгалтера, бухгалтер, 
економіст, завідуюча складом, начальник відділу кадрів, 
завідуючий господарством)

- 7

Заступник головного лікаря 
по економіці - 7

Секретар - 7
Електрик - 7
Водій автомобіля ГАЗ-31 105-101 -М — 3

Ольга СОРОКА



Додаток №8
до колективної угоди

Перелік професій працівників, яким встановлюються доплати 
за роботу в нічний час (з доплатою 50%)

Згідно наказу №308/519 від 05.10.2005 року

Лі>
п/п Структуріши підрозділ Посада

1 Приймальне відділення

Лікарі, які надають 
н е в і д к л а д н у до п о м о гу, 
сестра медична, 
молодша медична 
сестра

і
1

Операційний блок, відділення анестезіології з 
ліжками для інтенсивної терапії

Анестезіолог, 
анестезист, сестра 
медична, молодша 
медична сестра

______

Хірургічне відділення
Лікар-хірург, сестра 
медична, молодша 
медична сестра

4

і_____

Акушерсько-гінекологічне відділення

...

Лікар акушер- 
гінеколог, акушерка, 
молодша медична 
сестра,лікар- 
неонатолог, сесіра 
медична палати 
новонароджених

Голова

Костянтин ЧУРПІЙ

Ольга СОРОКА



ЦРЛ*
ч у р п ій

ПЕРЕЛІК
пра вентральної районної лікарні, яким

надаван ж  ш/яшв в вічний час в розмірі §0% за кожну годину
праці ві івс ва освові наказу Міністерства праці та соціальної

політвкн Укрвшв ти Міністерства охорони здоров’я України від
05.10.2005р. №308/519

1. Анестезисти операційного блоку

2. Анестезіологи

3. Молодші медичні сестри операційного блоку

4. Лікарі-хірурги

5. Сестри медичні та молодші медичні сестри хірургічного відділення

6. Лікарі акушер-гінекологи

7. Акушерки, молодші медичні сестри акушерсько-гінекологічного 

відділення

8. Сестри медичні та молодші медичні сестри палати новонароджених

9. Лікарі палати новонароджених

10. Лікарі, які надають невідкладну допомогу в нічний час.

Засту пник головного лікаря
по економші Олександр ТКАЧЕНКО

1





Протокол
засідання профспілкового комітету 

КНП “Маловисківської ЦРЛ”
02.04.2021 р. № 5

Присутні члени профкому: Мащенко А.В., Тоцька С.І., Яровенко А.М., 
Біляєнко О.В., Балан Л.Б., Васильченко Т.В., Капінус Н.О., Чурпій В.К. 

Голова зборів: Яровенко А.М.
Секретар: Капінус Н.О.

Порядок денний.

1. Внесення змін до колективної угоди про встановлення доплат до 
заробітної плати медичним працівникам та іншим працівникам КНП 
“Маловисківська ЦРЛ”

Виступили:
1. Яровенко А.М. -  в зв’язку з тим, що постанова № 610 втратила свою 
чинність, але враховуючи, що КНП “Маловисківська ЦРЛ” є лікарнею 
першої хвилі з надання допомоги хворим з респіраторною хворобою 
СОУГО - 19 спричиненою коронавірусом 8АКБ-СоУ-2, згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.03.2021 р. № 215, на основі статті З 
Закону “Про оплату праці” (робота в шкідливих умовах праці), пропоную 
внести доповнення до колективної угоди з метою проведення виплат за 
січень-березень 2021р..
2. Тоцька С.І. -  були проведені збори в трудових колективах лікарні та 
надані виписки з протоколів.

Постановили:

1. Внести доповнення до колективної угоди з метою проведення виплат за 
січень-березень 2021р..
2. Клопотати перед головним лікарем К. Чурпієм про погодження внесених 
змін до колективної угоди.

Голосували:

Голова:

Секретар:

А. Яровенко 

Н. Капінус


