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ВІД 10 лютого 2022 року №
Голові профспілкового 
комітету КНП 
«Маловисківська лікарня»

Андрію Мащенко

Про повідомну реєстрацію 
колективного договору

Виконавчий комітет Маловисківської міської ради повідомляє, що 
колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом 
комунального некомерційного підприємства «Маловисківська лікарня» на 
2022-2026 роки зареєстровано та занесено до реєстру галузевих 
(міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і 
доповнень без рекомендацій.

Реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних 
договорів, змін і доповнень розміщено на офіційному веб-сайті 
Маловисківської міської ради: mviskarada@ukr.net за посиланням:
головна/міська влада/реєстр Галузевих колективних договорів.

mailto:mviskarada@ukr.net


У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

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 10 лютого 2022 року № 75

м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію колективного договору 
комунального некомерційного підприємства «Маловисківська 
лікарня» Маловисківської міської ради укладеного між 
адміністрацією та трудовим колективом на 2022-2026 роки

Керуючись П.П.9 п.б чЛ 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 колективного договору укладеного між 
адміністрацією та трудовим колективом комунального некомерційного 
підприємства «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області на 2022-2026 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на 
2022-2026 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про 
повідомну реєстрації колективного договору укладеного між адміністрацією 
та трудовим колективом комунального некомерційного підприємства « 
Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
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ВАЛЕНО
трудового колективу 
ьного некомерційііого підприємства 
сківська лікарня»

бкол № 1 від «27» січня 2022 року

н:о.лЕк:тивний д о г о в і р
між комунальним некомерційним підприємством 

«Маловисківська лікарня» та
профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 

КНП «Маловисківська лікарня»
Профспілки пранівпнків охорони здоров’я України

м. МАЛА ВИСКА



Колективний договір укладено відповідно до положень Конституції 
України, Кодексу законів про працю України; Законів України 
«Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про відпустки», «Про охорону 
праці», «Про оплату праці», «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я»; Генеральної, Галузевої та територіальної угод, інших нормативно- 
правових актів України.

Мета колективного договору - регулювання виробничих, трудових і 
соціально-економічних відносин та узгодження інтересів найманих 
працівників.

Договір визначає зобов’язання сторін, спрямовані на:
-створення умов для підвищення ефективності роботи комунального 

некомерційного підприємства КНП «Маловисківська лікарня»;
-реалізацію професійних, трудових і соціально-економічних прав та 

гарантій працівників;
-установлення для працівників додаткових, порівняно із законодавством, 

пільг та компенсацій.

РОЗДІЛ 1
Загальні положення

1.1. Колективний договір укладено між комунальним некомерційним 
підприємством «Маловисківська лікарня» (далі - Лікарня) в особі головного 
лікаря ЧУРП1Я Костянтина Леонідовича, який діє на підставі Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Маловисківська лікарня» 
Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 
області (далі -  Роботодавець) з однієї сторони та профспілковим комітетом 
первинної профспілкової організації КНП «Маловисківська лікарня» 
Профспілки працівників охорони здоров'я України в особі голови МАГЦЕНКА 
Андрія Валерійовича, яка діє на підставі Статуту Професійної спілки 
працівників охорони здоров’я України (далі -  Профком) з другої сторони; 
разом -  Сторони:

1.1.1. Сторони визнають повноваження одна одної. Під час переговорів 
щодо укладання Колективного договору, унесення змін і доповнень до нього, 
а також під час розв’язання всіх питань виробничих і трудових відносин 
Сторони зобов’язуються дотримуватися засад соціального партнерства: 
паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 
конструктивності та аргументованості.

1.1.2. Під час укладання Колективного договору Сторони керуються тим, 
що його положення не можуть погіршувати становище працівників порівняно 
з чинним законодавством України. Норми та гарантії, які визначає 
законодавство - це базові мінімальні гарантії, на підставі яких у Колективному 
договорі встановлюють додаткові трудові й соціально-економічні гарантії та 
пільги з урахуванням реальних можливостей виробничого, матеріального та 
фінансового забезпечення Лікарні.



Умови трудових договорів найманих працівників не можуть суперечити 
положенням Колективного договору. Якщо Сторони виявлять таку 
суперечність, відповідні умови автоматично визнають недійсними.

1.1.3. Невід’ємна частина цього Колективного договору -
Додатки №1-15.

1.2. Сфера дії Колективного договору:
1.2.1. Колективний договір - локальний нормативний акт соціального

партнерства, призначений для регулювання колективних трудових відносин, 
а також соціально-економічних питань, які підлягають визначенню
за погодженням Сторін відповідно до положень чинного законодавства 
України.

1.2.2. Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників, які 
перебувають у трудових відносинах із Лікарнею. У випадках, які передбачає 
цей Колективний договір, його дія поширюється й на інших осіб (пенсіонерів, 
які припинили трудові відносини із Лікарнею та сплачують внески).

1.2.3. Головний лікар визнає Профком єдиним повноважним 
представником усіх працівників Лікарні в колективних переговорах.

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

1.2.5. Положення цього Колективного договору діють безпосередньо, і 
Роботодавець, наймані працівники та Профком зобов’язані їх дотримуватися.

1.3. Дія Колективного договору:
1.3.1. Колективний договір набуває чинності з 01 січня 2022 року і чинний 

до 31 грудня 2026 року.
1.3.2. Якщо Колективний договір не переукладали у строк, який визначає 

пункт 1.3.1, цей Колективний договір продовжує діяти до укладання нового.
1.3.3. У разі реорганізації Лікарні, Колективний договір діє до моменту 

укладення нового договору. Допоки новий документ не уклали, 
правонаступник зобов’язаний виконувати цей Колективний договір. Зміна 
керівництва, складу, структури, найменування Сторін не передбачає зупинення 
дії або втрати чинності цього Договору.

1.3.4. Жодна зі Сторін, що уклали Колективний договір, не може протягом 
усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що 
змінюють норми, положення, зобов’язання за цим Колективним договором або 
припиняють їх виконання.

1.3.5. У десятиденний строк після підписання Колективного договору 
Сторони ознайомлюють із його змістом працівників Лікарні. Нові працівники 
ознайомлюються з Колективним договором під час прийняття на роботу.

1.3.6. Роботодавець і Профком (нерідше ніж раз нарік) звітують про 
виконання положень Колективного договору на загальних зборах (конференції) 
трудового колективу.

1.3.7.Зміни та доповнення до Колективного договору вносять у зв’язку 
зі змінами положень чинного законодавства України, Генеральної, Галузевої.



територіальної угод та з ініціативи однієї зі Сторін після проведення 
переговорів (консультацій) та досягнення згоди. Відповідні зміни й доповнення 
набувають чинності після того, коли їх схвалить трудовий колектив 
на загальних зборах (конференції) та підпишуть Сторони. Зміни та доповнення 
до Колективного договору мають бути зареєстровані в установленому порядку.

1.3.8. У разі необхідності внесення змін і доповнень до Колективного 
договору, Сторони розглядають відповідні пропозиції спільно й ухвалюють 
рішення протягом десяти днів від дня їх отримання.

1.3.9. Сторони розпочинають переговори з укладання Колективного 
договору на новий строк не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну, 
на який його укладали.

1.3.10. Сторони зобов’язуються взаємно та своєчасно надавати інформацію, 
необхідну для ведення колективних переговорів і контролю за виконанням 
Колективного договору.

РОЗДІЛ 2 
Трудові Відносини

2Л.Роботодавець зобов’язаний:
2.1.1.Забезпечити ефективну діяльність Лікарні за рахунок коштів 

Національної служби здоров’я України (далі - НСЗУ), бюджетних та інших 
джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

2.1.2.Забезпечити формування стратегії і прогнозування розвитку Лікарні. 
Виходячи з реальних можливостей удосконалювати лікувально-діагностичний 
процес, профілактичну роботу.

2.1.3. Уникати будь-яких проявів дискримінації у сфері праці, зокрема:
порушення принципу рівності прав і можливостей; прямого або непрямого 
обмеження прав працівників залежно від: раси; кольору шкіри; політичних,
релігійних та інших переконань; статі; тендерної ідентичності; віку; стану 
здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання наВІЛ/СШД; 
сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків; місця проживання; 
звернення або наміру звернутися до суду чи інших органів щодо захисту 
власних прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав 
тощо.

2.1.4. Забезпечити розробку посадових інструкцій (функціональних 
обов’язків) для всіх працівників Лікарні, положень про структурні підрозділи та 
своєчасне ознайомлення з ними працівників.

2.1.5. Трудові відносини при прийнятті на роботу оформляти укладенням 
трудового договору на невизначений строк (постійну роботу).

2.1.6. До початку роботи працівника за трудовим договором роз’яснити 
йому під підпис права та обов’язки, а також поінформувати про: умови праці; 
наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які 
ще не усунули; можливі наслідки їх впливу на здоров’я; права на пільги та 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства 
України та цього Колективного договору.

2.1.7. Створити для працівників належні умови праці; забезпечувати 
медичних та інших працівників: службовим транспортом; стаціонарним



зв’язком; персональними комп’ютерами та необхідним для роботи програмним 
забезпеченням; доступом до мережі Інтернет; професійною літературою; 
періодичними медичними виданнями, зокрема електронними.

2.1.8.Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої 
трудовим договором.

2.1.9.Звільняти працівників Лікарні з ініціативи Роботодавця виключно 
за наявності попередньої згоди Профкому в порядку й випадках, які визначає 
чинне законодавство України.

2.1.10. Розірвати трудовий договір з власної ініціативи працівника, 
попередивши про це Роботодавця письмово за два тижні. У разі, коли заява 
працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена 
неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; 
переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до 
навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, 
підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до 
досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за 
хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; 
вихід на пенсію; а також з інших поважних причин), розірвати трудовий 
договір у строк, про який просить працівник, тобто двотижневий строк може 
бути скорочено на розсуд Роботодавця.

Розірвати трудовий договір у термін, який визначив працівник, якш,о 
в Лікарні не виконують законодавство про працю, умови Колективного чи 
трудового договору.

2.1.11. Повідомляти працівників про нові нормативно-правові акти та 
документи, які регулюють трудові відносини, організацію та умови праці; 
роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

2.1.12. Сприяти періодичному (нерідше ніж раз на п’ять років) 
підвищенню кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів із медичною освітою.

2.1.13. Визначати трудовий розпорядок у Лікарні Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, затвердженими трудовим колективом за поданням 
Роботодавця і Профкому на основі Галузевих правил внутрішнього трудового 
розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств 
системи охорони здоров’я України, затверджених наказом МОЗ від 18.12.2000 
№ 204-О. (Додаток 1 до Колективного договору).

2.1.14. Установити для працівників Лікарні п’ятиденний робочий тиждень 
із двома вихідними днями. Для деяких категорій працівників згідно наказу 
Роботодавця, графіка роботи (змінності) може установлюватися шестиденний 
робочий тиждень з одним вихідним днем.

2.1.15. При виробничій необхідності залучати окремих працівників до 
роботи у вихідні дні, установлені законодавством, лише у виняткових випадках 
за погодженням із Профкомом (крім працівників, які працюють 
за затвердженими у встановленому порядку графіками роботи (змінності).

2.1.16. Визначати режим роботи під час чергування, перелік працівників, 
яких залучають до чергування на підставі графіків роботи (змінності), 
погоджених із Профкомом.



2.1.17. Скорочувати на одну годину напередодні святкових і неробочих 
днів тривалість роботи працівників, яким установлено 40-годинний робочий 
тиждень.

2.1.18. Установити такі норми робочого часу для працівників Лікарні: 
38,5 год на тиждень - для медичних працівників (лікарі, середній медичний 
персонал), за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці; 
40 год на тиждень - для інших працівників закладу (п. 1.3 наказу МОЗ «Про 
затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони 
здоров’я» від 25.05.2006 №319); іншої тривалості - у випадках, які встановлює 
чинне законодавство України. (Додаток 2 до Колективного договору).

2.1.19. В окремих випадках, зумовлених виробничою необхідністю або 
інтересами працівників, дозволити середньому і молодшому медичному 
персоналу, а також іншим працівникам Лікарні, ш,о 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 
погодженням з Профкомом і здійснюється на підставі відповідного наказу 
Роботодавця.

2.1.20. Установити неповний робочий день або неповний робочий тиждень 
на прохання: вагітної жінки; жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти 
років або дитину з інвалідністю, зокрема й таку, ш,о перебуває під її опікою; 
особи, яка доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку; 
батька, який виховує дітей без матері (зокрема й за тривалого перебування 
матері в лікувально-профілактичному закладі); опікунів (піклувальників), 
одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів з оплатою за 
пропорційно відпрацьований час.

2.1.21. Приймати у випадках, які установлюють законодавство чи умови 
Колективного договору, локальні акти з питань регулювання трудових та 
соціально-економічних відносин лише після попереднього погодження 
з Профкомом.

2.1.22. Сприяти створенню в трудовому колективі здорового морально- 
психологічного мікроклімату.

2.1.23.Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових 
конфліктів. Якш,о все ж такі конфлікти виникнуть, забезпечити їх вирішення 
згідно з чинним законодавством України.

2.1.24. Запроваджувати чи змінювати режим роботи для окремих 
підрозділів, категорій працівників за попереднім погодженням із працівником 
та Профкомом. Мета таких дій - підвиш,ити ефективність роботи Лікарні через 
необхідність забезпечити безперервність надання медичної допомоги та її 
діяльності.

2.1.25.Забезпечити працівників службовими примщеннями у структурних 
підрозділах, переодягання, зберігання особистих речей та прийому їжі.

2.1.26.НЄ допускати залучення по можливості до нічних, надурочних робіт 
та робіт у вихідні дні й направлення у відрядження без їх згоди таких осіб, як: 
вагітні жінки й ті, ш,о мають дітей віком до трьох років; батьки, які виховують 
дітей без матері (зокрема й за тривалого перебування матері в лікувально-



профілактичному закладі); опікунів (піклувальників), одного з прийомних 
батьків, одного з батьків-вихователів.

2.1.27. Не залучати до надурочних робіт і не направляти у відрядження без 
їх згоди: вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком від трьох до 
чотирнадцяти років крім навчання; осіб, які мають дітей з інвалідністю; батьків, 
які виховують дітей без матері (зокрема й за тривалого перебування матері 
в лікувально-профілактичному закладі); опікунів (піклувальників), одного 
з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

2.1.28. Обліковувати робочий час відповідно до актів чинного 
законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та цього 
Колективного договору.

2.1.29.Затверджувати за погодженням Профкому Графік надання ш,орічних 
відпусток з огляду на необхідність забезпечити безперервну роботу Лікарні та 
створити сприятливі умови для відпочинку працівників не пізніше ніж 25 
грудня поточного року. Конкретний період надання ш,орічних відпусток 
у межах, установлених графіком.

2.1.30. Надавати працівникам ш,орічну основну відпустку мінімальною 
тривалістю не менше ніж 24 календарні дні, особам з інвалідністю І-ІІ груп - 
тривалістю ЗО календарних днів, особам з інвалідністю III групи - 
26 календарних днів, особам віком до 18 років- 31 календарний день 
за відпрацьований робочий рік. Відлік робочого року починається з дня 
укладення трудового договору. У випадках, які передбачає законодавство, 
відпустку надавати пропорційно до відпрацьованого часу.

2.1.31. Вести облік відпусток, зберігати за працівниками право 
на невикористані ш,орічні відпустки й не допускати випадків, коли працівникам 
не надають: ш,орічну відпустку повної тривалості протягом двох років підряд; 
відпустку протягом робочого року - працівникам, ш,о мають право на ш,орічні 
додаткові відпустки за роботу зі шкідливими й важкими умовами або відпустки 
за особливий характер роботи.

2.1.32. Установити ш,орічні додаткові відпустки:
-за особливий характер праці окремим категоріям працівників за Списком 

виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана 
з підвиш,еним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або 
виконується в умовах підвитценого ризику для здоров’я (Додаток З до 
Колективного договору);

-за особливий характер праці (Додаток 4 до Колективного договору);
-за ненормований робочий день до 7 календарних днів для працівників, час 

роботи яких, з огляду на характер праці, не піддається точному обліку. У період 
дії Колективного договору питання встановлення ненормованого робочого часу 
з наданням додаткової відпустки за особливі умови праці для окремих 
працівників може визначати також наказ Роботодавця, погоджений 
із Профкомом (Додаток 5 до Колективного договору).

2.1.33. Надавати додаткову оплачувану відпустку одному з батьків, які 
мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або 
які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з 
дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі



тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла 
під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, чи 
одному із прийомних батьків щорічно тривалістю 10 календарних днів без 
урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю 
України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна 
тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

2.1.34. Надавати додаткову оплачувану відпустку:
-учасникам бойових дій (АТО, ООС) із збереженням заробітної плати 

тривалістю 14 календарних днів (стаття 16-2 Закону України «Про відпустки»);
-учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС із збереженням заробітної плати 

тривалістю 16 календарних днів у зручний для них час (стаття 20 п.22, стаття 21 
п. 1 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської АЕС», згідно затвердженого графіка).

2.1.35. Надавати один додатковий день відпочинку працівнику, якщо він 
здавав кров (її компоненти). Такий відпочинок працівник може використати 
впродовж року з дня, коли він здавав кров або її компоненти (ч. 2 ст. 9 Закону 
України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 № 239/95-ВР).

2.1.36. Надавати працівникам Лікарні на підставі їхньої письмової заяви по 
можливості з урахуванням виробництва відпустку без збереження заробітної 
плати.

2.1.37. НЄ допускати без згоди працівника поділу щорічної відпустки 
на частини та відкликання зі щорічної відпустки, крім випадків, передбачених 
чинним законодавством України.

2.1.38. Надавати щорічні відпустки по можливості в один і той самий 
період подружжю, яке перебуває у трудових відносинах із Роботодавцем 
(враховуючи виробничі потреби).

2.1.39.Забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист 
персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних 
даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також 
забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами 
закону України «Про захист персональних даних».

2.2. Профком зобов’язаний:
2.2.1. Постійно контролювати, чи своєчасно Роботодавець уводить в дію та 

застосовує нормативні акти з питань трудових відносин, організації, 
нормування праці, дотримання морально-етичних принципів співіснування 
працівників Лікарні.

2.2.2. Вести роз’яснювальну роботу серед працівників Лікарні з питань 
трудових прав та обов’язків, соціального захисту працівників відповідно 
до нормативних актів щодо організації праці.

2.2.3. Погоджувати графіки роботи (змінності) та надання відпусток; 
надавати дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні (крім 
працівників, які працюють за затвердженими у встановленому порядку 
графіками змінності) тощо, якщо відповідні документи не суперечать 
положенням трудового законодавства й не призводять до порушення прав 
працівників, дискримінації окремих працівників.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08%23n454


2.2.4.Здійснювати громадський контроль за тим, чи виконує Роботодавець 
законодавство про працю, чи правильно застосовує установлені умови оплати 
праці; вимагати усунення виявлених недоліків.

2.2.5. Брати участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні 
та затвердженні переліку й порядку надання працівникам соціальних пільг, 
а також у розробці проекту Колективного договору, правил внутрішнього 
трудового розпорядку.

2.2.6. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів, брати 
участь у їх розв’язанні, попередження виникнення конфліктів між 
працівниками Лікарні.

2.2.7.Ініціювати, за необхідності, проведення спільних консультацій 
із Роботодавцем, аби вжити заходів ш,одо запобігання порушень трудового 
законодавства.

2.2.8. Сприяти Роботодавцю у дотриманні трудової дисципліни членами 
колективу, проводити роботу по попередженню порушень трудової дисципліни.

2.2.9. Проводити роботу серед колективу по виконанню планових завдань 
виробничої діяльності.

2.3. Сторони домовилися:
2.3.1. Співпрацювати під час погодження, складання, затвердження правил 

внутрішнього трудового розпорядку, відпусток та в інших випадках, які 
передбачає чинне законодавство України, коли нормативні акти Роботодавця 
вимагають погодження Профкому.

2.3.2. Разом вирішувати питання ш,одо: запровадження, перегляду та змін 
норм праці; оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, схем 
посадових окладів (тарифних ставок); умов запровадження та розмірів 
надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних 
виплат; робочого часу й часу відпочинку, соціального розвитку Лікарні, 
поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування 
працівників.

2.3.3. Уживати заходів ш,одо недопуш,ення виникнення колективних 
трудових спорів (конфліктів), а в разі виникнення прагнути їх розв’язання 
в порядку, який передбачає чинне законодавство України.

2.3.4.Забезпечити умови для ефективної роботи Комісії по трудових спорах 
(у разі її створення).

2.3.5. Виконувати планові завдання по наданню лікувально-профілактичної 
допомоги населенню. Дотримуватись вимог виконавчої, трудової дисципліни, 
правил внутрішнього розпорядку та функціональних обов’язків.

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

РОЗДІЛ з
Забезпечення зайнятості

3.1. Роботодавець зобов’язаний:
3.1.1. Надавати працівникам, за їхньою згодою, при умові забезпечення 

виробничих потреб, можливість працювати на умовах неповного робочого часу



з оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу (за фактично виконану 
роботу) зі збереженням повної тривалості щорічних основної та додаткових 
відпусток та інших гарантій, пільг, компенсацій, які установлюють чинне 
законодавство України та цей Колективний договір (стаття 9 Закону України 
«Про відпустки»),

3.1.2.Аналізувати потреби та використання трудових ресурсів у Лікарні.
ЗЛ.З.Не допускати економічно необгрунтованого скорочення робочих 

місць та структурних підрозділів Лікарні.
3.1.4.Приймати на роботу нових працівників, а також залучати до надання 

окремих видів послуг фізичних чи юридичних осіб за цивільно-правовими 
договорами виключно тоді, якщо забезпечили повну продуктивну зайнятість 
штатних працівників.

ЗЛ.З.Не допускати в Лікарні масового вивільнення працівників з ініціативи 
Роботодавця (ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 
№ 5067-У1). При появі загрози масового звільнення (більше 10%) спільно з 
Профспілковим комітетом в найкоротші строки розробити і здійснити заходи 
по збереженню робочих місць, а саме: -скорочення надурочних робіт, 
суміщення професій, роботи по сумісництву та інше; -відмова від тимчасової 
роботи.

ЗЛ.6.Своєчасно інформувати службу зайнятості про заплановане масове 
вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці 
у випадках, передбачених чинним законодавством України.

ЗЛ.7.Розглядати обгрунтовані пропозиції Профкому про перенесення 
термінів, тимчасове призупинення або скасування заходів, пов’язаних 
із вивільненням працівників.

ЗЛ.8.Створювати при можливості для працівників з інвалідністю умови 
праці відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та 
індивідуальних програм реабілітації. За необхідності організовувати їх 
перенавчання або перекваліфікацію.

ЗЛ.9.Забезпечувати професійну підготовку працівників при їх переведенні 
на новостворені та вакантні місця.

ЗЛ.ІО.При скороченні робочих місць надавати працівникам за їхньою 
згодою можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою 
праці пропорційно до відпрацьованого часу (за фактично виконану роботу).

3.2. Профком зобов’язаний:
3.2Л.Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства 

про працю під час здійснення заходів, які передбачають вивільнення 
працівників, та з питань забезпечення зайнятості працівників Лікарні.

3.2.2. Вести роз’яснювальну роботу з питань дотримання трудових прав, 
надання гарантій та компенсацій, соціального захисту вивільнюваних 
працівників.

3.2.3Лніціювати проведення спільних консультацій щодо питань зайнятості 
працівників; уносити обгрунтовані пропозиції Роботодавцю, власнику Лікарні 
чи іншому уповноваженому органу про перенесення термінів, тимчасове 
призупинення або скасування заходів, пов’язаних із вивільненням працівників.



3.2.4. Контролювати, чи дотримує Роботодавець процедури визначення 
працівників, які мають переважне право залишитися на роботі (ч. 2 ст. 42 
КЗпП).

3.2.5. Не допускати звільнення, за виключенням звільнення при скороченні 
робочих місць, з ініціативи Роботодавця вагітних жінок і жінок (чоловіків), які 
мають дітей віком до трьох років (до шести років - якш,о дитина потребує 
домашнього догляду), одиноких матерів (батьків), які мають дитину віком до 
чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

3.3. Сторони домовилися:
3.3.1. Під час скорочення чисельності чи штату працівників переважне 

право залишитися на роботі за рівних умов продуктивності праці та 
кваліфікації, крім передбачених чинним законодавством України, мають 
насамперед особи самої високої кваліфікації, особи, яким залишилося менше 
ніж два роки до пенсії та які відпрацювали в установі 20 років і більше з 
відповідними діловими якостями, молоді спеціалісти та працівники, у родинах 
яких немає інших працівників із самостійним заробітком.

3.3.2. Приймати рішення про зміни в організації виробництва та праці 
з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного 
характеру або у зв’язку з реорганізацією, зокрема, перетворення Лікарні, що 
передбачають можливе звільнення працівників лише після завчасного надання 
Профкому інформації щодо цих заходів. Поінформувати потрібно не пізніше як 
за три місяці до намічуваних звільнень. Зокрема слід надати й інформацію про 
причини подальших звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може 
стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також новий затверджений 
штатний розпис Лікарні.

3.3.3. Скорочений робочий час (день, тиждень, місяць) з ініціативи 
Роботодавця 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.

3.3.4. Проводити консультації з Профкомом про заходи щодо запобігання 
звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення 
несприятливих наслідків звільнень.

РОЗДІЛ 4 
Оплата праці

(формування, регулювання і захист)

4.1.Роботодавець зобов’язаний:
4.реформувати оплату праці самостійно, з дотриманням норм і гарантій, 

передбачених чинним законодавством України, Г енеральної, Г алузевої 
й територіальної угод, на підставі інших нормативно-правових актів України 
цього Колективного договору.

4.1.2. У становити працівникам Лікарні розміри посадових окладів 
(тарифних ставок) відповідно до Схеми посадових окладів (тарифних ставок) за 
тарифною сіткою (Додаток 6 до Колективного договору).



4.1.3.Здійснювати доплату до розміру посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника першого тарифного розряду за повністю виконану місячну норму 
часу на рівні мінімальної заробітної плати, визначеної законом України про 
Державний бюджет України на відповідний рік.

4.1.4.Здійснювати підвищення розміру посадових окладів (тарифних 
ставок) відповідно до Схеми посадових окладів (тарифних ставок) за тарифною 
сіткою виходячи з об’ємів фінансування Лікарні (із внесенням відповідних змін 
до Колективного договору).

4.1.5. У становити розміри підвищень, доплат, надбавок, премій, 
матеріальної допомоги, допомоги на оздоровлення на рівні, не нижчому 
за визначені:

-спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 №308/519 «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та 
установ соціального захисту населення» (далі - Наказ №308/519);

постановами Кабінету Міністрів України:
-від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

-від 29.12.2009 №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки 
за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та 
комунальних закладів охорони здоров’я»;

-від 16.02.2011 №123 «Про деякі заходи щодо підвищення престижності 
праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим 
на туберкульоз» (згідно з профілем або за наявності відповідних підрозділів у 
лікарні);

-від 20.03.2013 №174 «Деякі питання оплати праці працівників
протитуберкульозних закладів» (згідно з профілем або за наявності відповідних 
підрозділів у лікарні);

-від 30.12.2013 №977 «Деякі питання оплати праці медичних працівників, 
що надають первинну медичну допомогу» (за наявності відповідних підрозділів 
у лікарні);

-від 11.05.2011 №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів 
та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

-від 12.01.2022 №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників 
закладів охорони здоров’я»;

-іншими актами законодавства України;
-схемою посадових окладів (тарифних ставок) за тарифною сіткою 

(Додаток 6 до Колективного договору).
4.1.6. Підвищу вати посадові оклади (тарифні ставки):
-за керівництво структурним підрозділом - завідувачам структурних 

підрозділів - лікарям, керівникам із числа фахівців з базовою та неповною 
вищою медичною освітою на 10-20% тарифної ставки у залежності від обсягу 
роботи (пп.2.2.9 Наказу №308/519);

-за старшинство - фахівцям з базовою та неповною вищою медичною 
освітою (старшим сестрам медичним тощо) на 10% тарифної ставки (пп. 2.2.10 
Наказу №308/519);



-за оперативне втручання до 40% тарифної ставки (пп. 2.4.2 Наказу 
№308/519);

-за наявність кваліфікаційної категорії - керівникам лікарні, зокрема 
головному лікарю та його заступникам із числа лікарів, керівникам із числа 
фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою - на 44,9% тарифної 
ставки першого тарифного розряду та головній медичній сестрі - на 28,3% 
тарифної ставки першого тарифного розряду (пп. 2.4.1 Наказу № 308/519);

-за диплом із відзнакою - лікарям протягом п’яти років у розмірі 5% 
(пп. 2.4.3 Наказу № 308/519);

-за керування санітарним транспортом - водіям на 20% (пп. 2.4.4. Наказу 
№308/519);

-у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, роботу з вірусом 
імунодефіциту людини - на 15-60% посадового окладу (тарифної ставки) 
(пп. 2.4.5. Наказу № 308/519) (Додаток 7 до Колективного договору);

-інші підвищення: керівним працівникам зокрема, головному лікарю, його 
заступникам, крім заступника з поліклінічної роботи, головному бухгалтеру та 
його заступнику, головним фахівцям - на 15% (пп.4 пп.2.4.6 Наказу №308/519).

4.1.7. Установлювати такі доплати:
-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 (п. 3.1.1. Наказу № 308/519);

-за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт - 
у розмірі до 50% посадового окладу (п. 3.1.2. Наказу № 308/519);

-за роботу в нічний час - у розмірі 35% посадового окладу (за кожну 
годину роботи в нічний час) (п. 3.2.1. Наказу № 308/519). Нічним вважають час 
з 10 години вечора до 6 години ранку (Додаток 8 до Колективного договору);

-за роботу в нічний час - у розмірі 50% посадового окладу (п. 3.2.1. Наказу 
№308/519). Нічним вважають час з 10 години вечора до 6 години ранку 
(Додаток 9 до Колективного договору);

-працівникам, які мають науковий ступінь: доктора наук - 25%
до посадового окладу; кандидата наук- 15% до посадового окладу (п. 3.3 
Наказу №308/519);

-для водіїв легкових та санітарних автомобілів, автомобілів невідкладної 
медичної допомоги, яким установлено ненормований робочий день - 25% 
тарифної ставки за відпрацьований час (пп. 3.4.4 Наказу № 308/519);

-працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами 
праці - до 12% посадового окладу (тарифної ставки) (пп. 3.4.5 Наказу 
№ 308/519) (Додаток 10 до Колективного договору);

-працівникам, які використовують у роботі дезінфекційні засоби, а також 
які зайняті прибиранням туалетів - 10% тарифної ставки (пп. 3.4.7 Наказу 
№308/519).

4.1.8. Головному лікарю та його заступникам лікарям дозволяється вести в 
Лікарні роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною посадою з 
виплатою їм до 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності, 
зазначена робота повинна відображатися у відповідних медичних документах 
(пп. 3.1.3 Наказу № 308/519).



4.1.9. Установлювати такі надбавки:
-за вислугу років лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою 

медичною освітою і професіоналам з вищою немедичною освітою залежно від 
стажу роботи у розмірі:

-10% посадового окладу - за стаж роботи понад З роки;
-20% посадового окладу - за стаж роботи понад 10 років;
-30% посадового окладу - за стаж роботи понад 20 років (п. 2 Порядку 

№1418);
-за почесне звання «заслужений» - 20% посадового окладу, (п. 4.2.1 

Наказу № 308/519);
-за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи 

(на строк її виконання); складність, напруженість у роботі - 50% посадового 
окладу (п. 4.4 Наказу №308/519) (працівникам Лікарні установлює головний 
лікар, головному лікарю та його заступникам за погодженням із засновником);

-за складність та напруженість у роботі установлювати доплату - 50% 
посадового окладу працівникам апарату управління, адміністративно 
господарського комплексу;

-водіям легкових автомобілів за класність, за фактично відпрацьований 
час: водіям 11 класу - 10%; водіям 1 класу - 25% (п. 4.5.2 Наказу № 308/519);

-за тривалість безперервної роботи на заразну форму туберкульозу у 
розмірі до 60% посадового окладу залежно від стажу роботи на відповідній 
посаді;

-за тривалість безперервної роботи на активну форму туберкульозу у 
розмірі до 40% посадового окладу залежно від стажу роботи на відповідній 
посаді;

4.1.10. Під час установлення доплат та надбавок, визначення 
першочерговості їх установлення, ураховувати рекомендації (пропозиції) 
Профкому. Максимальні розміри доплат та надбавок, які передбачають 
можливість установлення різних розмірів відсоткового співвідношення до 
посадового окладу (тарифної ставки), надаються головним лікарем 
з урахуванням рекомендацій (пропозицій) Профкому.

4.1.11. Працівникам лікарні надбавки установлюються головним лікарем в 
межах фонду оплати праці.

4.1.12. У разі несвоєчасного і неякісного виконання завдань, погіршення 
якості роботи, порушення трудової дисципліни зазначені надбавки 
зменшуються або скасовуються.

4.1.13. Інші виплати:
-допомога на оздоровлення медичним працівникам - у розмірі посадового 

окладу під час надання основної щорічної відпустки (постанова КМУ №524). 
При наявності фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік, надаватися 
така допомога може за рішенням головного лікаря всім іншим працівникам 
Лікарні до одного посадового окладу;

-при укладені договору про медичне обслуговування населення за 
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за 
відповідним переліком та обсягом медичних послуг з НСЗУ, проводити 
доплату у розмірі до 300% працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з 
надання медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу (СОУШ -19).



Працівникам, які забезпечують життєдіяльність Лікарні в наданні допомоги 
хворим на коронавірусну хворобу (СОУШ -19), згідно наказу Роботодавця, до 
посадового окладу.

4.1.14.Заробітну плату виплачувати:
-аванс 15 числа кожного місяця;
-за другу частину місяця ЗО числа кожного місяця, але не пізніше 7 днів 

після закінчення періоду.
Сума заробітної плати, яку виплачують за першу половину місяця (аванс), 

не може бути нижчою ніж 50% посадового окладу працівника та нижчою ніж 
оплата за фактично відпрацьований час із розрахунку посадового окладу 
працівника (при умові своєчасного фінансування НСЗУ).

4.1.15. Якш,о день виплати заробітної плати збігається з вихідним, 
святковим або неробочим днем, виплачувати її напередодні.

4.1.16. Виплачувати заробітну плату за весь час ш,орічної відпустки 
не пізніше ніж за три робочі дні до її початку.

4.1.17. ПІД час переведення працівника на іншу роботу з нижчою оплатою 
проводити оплату праці згідно з трудовим законодавством.

4.1.18.Оплачувати роботу у святкові дні у подвійному розмірі годинної або 
денної ставки (стаття 107 КЗпП).

4.1.19.Оплачувати роботу у надурочний час згідно чинного законодавства 
України пропорційно відпрацьованому часу (стаття 106 КЗпП).

4.1.20.Залучати працівників до чергування понад місячну норму робочого 
часу тільки у випадках, коли в лікарні наявні вакантні посади за цією 
спеціальністю.

4.1.21.Проводити індексацію заробітної плати працівникам лікарні згідно 
з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим 
постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078, а також іншими актами
законодавства.

4.1.22.Зберігати середній заробіток за основним місцем роботи 
за медичними працівниками, яких направляють до закладів післядипломної 
освіти для підвищення кваліфікації, підготовки й перепідготовки за основним 
місцем роботи (ст. 122, 207 КЗпП; постанови КМУ «Про гарантії і компенсації 
для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, 
перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» 
від 28.06.1997 № 695 та «Питання оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524).

4.1.23.Забезпечити надання інших передбачених чинним законодавством 
гарантій і компенсацій у зв’язку з направленням працівників у службові 
відрядження.

4.1.24. Якщо працівника викликали під час чергування вдома, час, 
витрачений на виклик, оплачувати за фактично відпраньовані години 
з розрахунку посадового окладу працівника, установленого за штатним 
розписом, зі збереженням чинного порядку оплати праці працівників охорони 
здоров’я в нічний час (абз. 5 п. 5.1 Наказу № 308/519).

4.1.25. У разі продовження працівником роботи внаслідок неявки 
працівника, якого замінює, до моменту закінчення зміни та неможливості



замінити його іншим працівником, оплату проводити за фактично 
відпрацьовані години, як робота в надурочний час (ст. 106 КЗпП).

4.1.26.Забезпечувати оплату часу простою не з вини працівника в розмірі 
середньої заробітної плати, але не менше його посадового окладу.

4.1.27.Затверджувати в штатному розписі найменування посад працівників 
відповідно до чинної редакції Класифікатора професій; своєчасно вносити, 
за необхідності, відповідні зміни до Колективного договору та додатків 
до нього. Якш,о найменування професій (посад) у Колективному договорі 
несвоєчасно приведені у відповідність до вимог чинного законодавства 
України, працівники продовжують користуватися пільгами та гарантіями, 
установленими для відповідних професій (посад).

4.1.28.Застосовувати до працівників передбачені цим Колективним 
договором заходи матеріального та морального стимулювання за якісне та 
своєчасне виконання виробничих завдань та норм праці, раціональне 
використання обладнання та технічних засобів тош,о (Додаток 11 до 
Колективного договору).

4.2. Профком зобов’язаний:
4.2.1. Контролювати, як Роботодавець дотримує законодавства про оплату 

праці, зокрема своєчасність її виплати згідно з нормативними актами Лікарні 
й затвердженим табелем обліку робочого часу, підвищення посадових окладів, 
доплат та надбавок, як працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими 
й небезпечними умовами праці.

4.2.2. Уносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення працівникам 
розмірів заробітної плати, премій, компенсацій, доплат, надбавок, надання 
пільг.

4.2.3. Контролювати формування посадових окладів (тарифних ставок), 
доплат, надбавок працівникам шляхом делегування представника Профкому до 
складу комісії з формування заробітної плати.

4.2.4. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, 
адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України 
осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов оплати 
праці, передбачених Колективним договором (ст. 45, 141, 147̂  КЗпП; ст. 36 
Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР; ст. 18 Закону 
України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-ХП).

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

лікарні шляхом роботи в комісії з формування заробітної плати; уводити до 
складу комісії представника Профкому.

4.3.2. Не приймати в односторонньому порядку рішення з питань оплати 
праці, що погіршують умови, які встановлює цей Колективний договір.

4.3.3. Щорічно одночасно із затвердженням кошторису та у випадках зміни 
розмірів посадових окладів (тарифних ставок), доплат та надбавок, складати 
тарифікаційний список.



4.3.4. Повідомляти працівників про запровадження нових або зміну чинних 
умов праці в бік погіршення, не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження 
або зміни.

4.3.5. Своєчасно уточнювати розмір заробітної плати працівників у зв’язку 
зі зміною рівнів освіти, присвоєнням їм ученого ступеня, почесного звання, 
присвоєнням (підтвердженням) кваліфікаційної категорії, стажу роботи, 
за підсумками атестації тош,о.

4.3.6. Своєчасно ознайомлювати працівників, якш,о запровадили нові умови 
оплати праці.

4.3.7. На вимогу працівника при кожній виплаті заробітної плати надавати 
інформацію в електронному вигляді про такі дані, що належать до періоду, за 
який провадиться оплата праці.

РОЗДІЛ 5 
Охорона праці

5Л. Роботодавець зобов’язаний:
5.1.1.Створити на кожному робочому місці належні, здорові та безпечні 

умови праці; забезпечити належні санітарно-побутові умови відповідно до 
вимог КЗпП, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХП 
{далі — Закон про охорону праці), санітарних норм та правил.

5.1.2.Інформувати під розписку працівників під час укладання трудового 
договору про умови праці в Лікарні та про наявність на їхньому робочому місці 
небезпечних та шкідливих виробничих чинників, які ще не усунули, можливі 
наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги та 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства 
України та Колективного договору.

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

5.1.4.Забезпечити згідно із Законом про охорону праці загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності всіх 
працівників Лікарні (ст. 5 Закону про охорону праці).

5.1.5.Укласти договори страхування лікарів, фахівців із неповною вищою 
медичною освітою та молодшого медичного персоналу, кабінетів хірургічного 
профілю та маніпуляційних кабінетів на випадок інфікування ВІЛ під час 
виконання професійних обов’язків відповідно до постанови КМУ «Про 
затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних 
працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту 
людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок 
настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених 
розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших 
осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування 
вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних 
обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті 
від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції» від 16.10.1998 №1642.



5.1.6.Забезпечити дотримання вимог Закону про охорону праці, інших 
нормативних актів, зокрема ш,одо:

-упровадження в Лікарні системи управління охороною праці;
-належного утримання будівель і споруд, здійснення контролю технічного 

стану обладнання та устаткування ш,одо їх безпечного використання;
-усунення причин, ш,о призводять до неш,асних випадків, професійних 

захворювань та здійснення профілактичних заходів, які визначили комісії 
за підсумками розслідування таких випадків;

-контролю за тим, як працівники дотримують технологічних процесів, 
правил поводження з машинами, механізмами та устаткуванням, 
використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням 
робіт відповідно до вимог законодавства з охорони праці;

-розроблення та затвердження положень, інструкцій, інших локальних 
нормативних актів, установлення правил виконання робіт і поведінки 
працівників у приміщеннях зі шкідливими чинниками, на робочих місцях, 
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

-ужиття термінових заходів для надання допомоги потерпілим, залучення 
(за необхідності) професійних аварійних (рятувальних) служб і формувань 
у разі виникнення в Лікарні аварій та нещасних випадків (ст. 13 Закону про 
охорону праці).

5.1.7.Забезпечити своєчасну розробку й виконання Комплексних заходів 
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, 
аваріям і пожежам (ст. 20 Закону про охорону праці).

5.1.8. Аналізувати стан охорони праці та причини виробничого 
травматизму й захворювань, розробляти щорічно й аналізувати виконання 
невідкладних заходів щодо запобігання виробничому травматизму.

5.1.9. Надавати Профкому двічі на рік інформацію про: стан охорони праці; 
причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань; заходи, яких 
ужили для усунення аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та 
для забезпечення в Лікарні умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.

5.1.10. Створити атестаційну комісію для організації та проведення 
атестації робочих місць за умовами праці та включити до її складу 
представників Профкому.

5.1.11. Проводити раз на п’ять років атестацію робочих місць за умовами 
праці.

Проводити позачергову атестацію робочих місць за умовами праці у разі 
аргументованого звернення Профкому або працівника про наявні на його 
робочому місці несприятливі умови праці.

5.1.12.3а результатами атестації робочих місць розробляти заходи щодо 
приведення (поліпшення) умов праці у відповідність до вимог регламентів, 
директив, конвенцій, стандартів, інших нормативних актів з охорони праці.

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



5.1.14.Забезпечувати безкоштовно працівників, які працюють на роботах 
зі шкідливими й небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних 
із забрудненням або які здійснюються в несприятливих температурних умовах, 
санітарним та спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту за встановленими нормами (в межах наявних коштів в 
бюджеті Лікарні) (Додаток 12 до Колективного договору).

5.1.15.Забезпечити за рахунок Лікарні прання, знезараження, відновлення 
та ремонт спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту.

5.1.16. Якш,о засоби індивідуального захисту передчасно зносилися 
не з вини працівника, за рахунок Лікарні забезпечити своєчасну їх заміну, 
ремонт або відновлення.

5.1.17. Видавати на роботах, де можливі забруднення або вплив на шкіру 
шкідливих речовин, безплатно за встановленими нормами мийні, змивальні та 
знешкоджувальні засоби.

5.1.18. Надавати працівникам Лікарні, ш,о працюють у холодну пору року 
на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних примітценнях (сторожам, 
двірникам) та іншим категоріям працівників у випадках, передбачених 
законодавством, спеціальні перерви для обігрівання й відпочинку. Такі перерви 
включати в робочий час.

5.1.19.Забезпечувати в осінньо-зимовий період стійкий температурний 
режим у виробничих та службових примітценнях Лікарні згідно 
з установленими нормами, іцорічно виконувати заходи з підготовки зазначених 
приміїцень до роботи в такий період у терміни до 15 жовтня, але не пізніше 
дати початку опалювального сезону.

5.1.20.Організувати проведення попереднього (під час прийняття 
на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників, зокрема, іцорічного 
профілактичного флюорографічного обстеження всіх працівників на виявлення 
туберкульозу.

5.1.21. На прохання працівника організувати для нього позачерговий 
медичний огляд, якіцо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я 
з умовами праці. Якіцо працівник своєчасно проходить медичний огляд, 
зберігати за ним місце роботи та середній заробіток за час такого огляду (коли 
не може пройти в неробочий час).

5.1.22. Відсторонювати від роботи працівників, які ухиляються від 
проходження обов’язкових медичних оглядів.

5.1.23. Переводити працівників, які потребують за станом здоров’я надання 
легшої роботи, за їх згодою, тимчасово або без обмеження терміну на іншу 
(легшу) роботу відповідно до медичного висновку, при умові наявності такої 
роботи. Оплату праці в таких випадках проводити згідно з чинним 
законодавством України.

5.1.24. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності й випадків 
тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин 
захворювань.

5.1.25.Організувати проведення своєчасного розслідування й обліку 
кожного випадку травмування працівників на території Лікарні або в зонах 
обслуговування, неіцасного випадку, професійного захворювання або аварії 
на виробництві. Забезпечити безумовне виконання організаційно-технічних



заходів щодо усунення причин нещасного випадку на виробництві для 
запобігання їх у майбутньому, які зазначила комісія з розслідування нещасного 
випадку на виробництві.

5.1.26.Зберігати середню заробітну плату за працівником на період 
припинення роботи, коли немає можливості перевести на іншу роботу якщо 
створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя або здоров’я, або 
працівників, які його оточують. Факт наявності такої ситуації підтверджується 
фахівцем з охорони праці Лікарні за участю представника Профкому, а також 
страхового експерта Фонду соціального страхування, а у разі виникнення 
конфлікту - відповідним державним органом нагляду за охороною праці за 
участю представника Профкому і Кіровоградської обласної організації 
профспілки.

5.1.27.3а порушення нормативно-правових актів з охорони праці притягати 
винних працівників до відповідальності відповідно до чинного законодавства 
України.

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

5.1.29. Щорічно передбачати витрати на охорону праці в розмірі 0,5% від 
фонду оплати праці за попередній рік (згідно з частиною З статті 19 Закону про 
охорону праці).

5.1.30.Застосовувати до працівників заходи економічного стимулювання 
за участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та 
поліпшення умов праці (ст. 25 Закону про охорону праці).

5.2. Профком зобов’язаний:
5.2.1.Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 
виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами колективного та індивідуального 
захисту.

5.2.2. Контролювати надання пільг і компенсацій за роботу в шкідливих 
і небезпечних умовах та відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю 
працівника.

5.2.3. Якщо існує загроза життю або здоров’ю працівників, вимагати від 
адміністрації Лікарні негайно припинити роботи на робочих місцях, 
у структурних підрозділах загалом на період, необхідний для усунення загрози 
життю або здоров’ю працівників.

5.2.4.Інформувати працівників про їхні права й гарантії у сфері охорони 
праці.

5.2.5.Брати участь у:
-розробці програм, положень, локальних нормативних актів із питань 

охорони праці в Лікарні;
-проведенні атестації робочих місць, за результатами якої вносити 

пропозиції щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування, 
оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;



-розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, 
складанні актів про нещасний випадок на виробництві, а також готувати власні 
висновки та пропозиції, представляти інтереси потерпілого (за необхідності) 
в судовому порядку, в інших органах і установах з окресленого питання.

5.2.6. Контролювати дотримання працівниками лікарні розпорядку роботи. 
Правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримання техніки безпеки.

5.2.7. Контролювати за тим, як працівники дотримують технологічних 
процесів, правил поводження з устаткуванням, використанням засобів 
колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно 
до вимог чинного законодавства з охорони праці.

5.2.8. Контролювати своєчасність проходження профоглядів працівників у 
підрозділах Лікарні спільно з Роботодавцем.

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

актів з охорони праці, доведених до них у встановленому порядку; правил 
експлуатації медичної апаратури, устаткування, машин та інших засобів, що 
використовують у роботі; поводження з лікувальними газами тощо.

5.3.2. Використовувати в роботі засоби індивідуального й колективного 
захисту.

5.3.3. Проходити в установленому законодавством порядку попередній та 
періодичні медичні огляди.

5.3.4. Дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку 
та здоров’я оточення під час перебування на території Лікарні.

5.3.5. Своєчасно інформувати відповідних посадових осіб про виникнення 
небезпечних і аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці, в структурному 
підрозділі. Особисто вживати заходів щодо запобігання таким випадкам та їх 
усунення.

5.3.6. Відмовитися від виконання дорученої роботи, якщо виникла 
виробнича ситуація, небезпечна для їхнього життя чи здоров’я, для оточення, 
виробничого середовища чи довкілля.

5.3.7. Утримуватися від куріння тютюнових виробів на території Лікарні.

РОЗДІЛ 6
Ф Ф Ф Ффф ФффСоціально-трудові пільги, гаранти та компенсації

бЛ.Роботодавець зобов’язаний:
6.1.1. Надавати допомогу на оздоровлення медичним працівникам - у 

розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки 
(постанова КМУ №524).

6.1.2. Компенсувати плату за житлово-комунальні послуги, оплату за 
підвищення кваліфікації.

6.1.3.Здійснювати заохочувальні виплати працівникам у розмірі не більше 
одного посадового окладу з нагоди - ушанування ювілярів.

6.1.4.Створити спільно з Профкомом на паритетних засадах комісію 
із загальнообов’язкового державного соціального страхування та забезпечити 
належні умови її діяльності (ч. 3. ст. ЗО Закону України «Про



загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105- 
XIV).

6.1.5.Щомісячно перераховувати на рахунок Профкому кошти 
на культурно-масову, фізкультурну, спортивно-оздоровчу роботу 
в розмірі 0,3% фонду оплати праці Лікарні, (норма закону).

6.2. Профком зобов’язаний:
6.2.1.Здійснювати культурно-масову, фізкультурно-спортивну й оздоровчу 

роботу за рахунок коштів, які перерахував Роботодавець на відповідні заходи і 
інші кошти не заборонені чинним законодавством України.

6.2.2. Контролювати питання оформлення в Лікарні документів зокрема, 
щодо:

-перевірки правильності записів у трудових книжках осіб, які найближчим 
часом виходитимуть на пенсію, та вжиття заходів для витребування необхідних 
додаткових документів;

-налагодження в Лікарні належного обліку та зберігання документів, які 
підтверджують періоди роботи працівників та заробітну плату, яку вони 
отримують;

-забезпечення належного обліку та зберігання документів, які 
підтверджують право працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та 
важкими умовами праці, на пільгове пенсійне забезпечення;

-проводити роботу по санаторно-курортному оздоровленню працівників.

6.3. Сторони домовилися:
6.3.1. Контролювати цільове використання коштів на культурно-масову, 

фізкультурну й оздоровчу роботу (Додаток 13 до Колективного договору).
6.3.2. Сприяти тому, щоб члени трудового колективу користувалися 

можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом та 
путівками до оздоровчих і профілактичних закладів, іншими послугами 
й пільгами згідно зі Статутом Лікарні та цим Колективним договором, а для 
членів Профспілки, додатково, передбачених рішеннями Профспілки, її 
організацій всіх рівнів.

6.3.3. Сприяти та надавати перевагу в призначенні головою комісії 
із соціального страхування одного з членів Профкому.

РОЗДІЛ 7
Гарантії діяльності Профкому

Т.І.Роботодавець зобов’язаний:
7.1.1. Безоплатно надавати Профкому приміщення (кабінет) з усім 

необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, 
а також для проведення профспілкових заходів тощо.

7.1.2. Надавати на запит Профкому протягом тижня всю необхідну 
інформацію з питань, що є предметом цього Колективного договору; сприяти 
реалізації права Профспілки із захисту трудових і соціально-економічних 
інтересів працівників.



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

7.1.4.Забезпечити фізичний доступ до всіх підрозділів і служб Лікарні для 
здійснення наданих Профкому повноважень щодо громадського контролю 
за дотриманням законодавства про працю, станом охорони праці, виконанням 
Колективного договору.

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

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

7.1.7. Утримувати за наявності письмових заяв працівників, які є членами 
Профспілки, щомісячно й безоплатно із заробітної плати та перераховувати 
в безготівковому порядку протягом трьох банківських днів після виплати 
заробітної плати на рахунок Профкому (на субрахунок Профкому у вищій 
організації Профспілки) членські внески.

7.1.8. Увільняти голову Профкому від роботи із збереженням середнього 
заробітку на час його участі як делегата (учасника) у роботі Конференцій 
первинної профспілкової організації, а також Кіровоградської обласної 
організації профспілки (ч.б стаття 41 Закону України «Про професійні спілки»).

7.1.9. Притягати до дисциплінарної відповідальності працівників, яких 
обрали до складу Профкому, лише за попередньою згодою Профкому.

7.1.10.Звільняти членів Профкому, виключно за наявності попередньої 
згоди Профкому, а також Кіровоградської обласної організації профспілки.

7.1.11.Надавати членам Профкому на час профспілкового навчання та 
інших профспілкових заходів додаткову відпустку тривалістю до шести 
календарних днів нарік зі збереженням середнього заробітку (ч.7 стаття 41 
Закону України «Про професійні спілки»).

7.1.12.Інформувати Профком про внесення змін до Статуту Лікарні, які 
стосуються трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників.

7.2. Профком зобов’язаний:
7.2.1.Проводити роботу серед колективу по виконанню планових завдань 

виробничої діяльності.

РОЗДІЛ 8
Гарантп працівникам - членам профспілки

8.1. Роботодавець зобов’язаний:
8.1.1. Не розривати трудовий договір із працівниками - членами 

Профспілки без попередньої згоди Профкому, якщо:
-змінилася організація виробництва і праці, у тому числі реорганізація 

(перетворення) або перепрофілювання Лікарні, скорочення чисельності або 
штату працівників;



-працівник - систематично не виконує без поважних причин обов’язки, які 
покладає на нього трудовий договір або правила внутрішнього трудового 
розпорядку, якщо до працівника раніше не застосовували заходи 
дисциплінарного або громадського стягнення;

-прогуляв роботу (зокрема не був на роботі понад три години протягом 
робочого дня) без поважних причин;

-не явився на роботу протягом більше ніж чотири місяці підряд через 
тимчасову непрацездатність, окрім відпустки по вагітності й пологах, якщо 
законодавство не встановлює триваліший термін збереження місця роботи 
(посади) за певного захворювання. За працівниками, які втратили 
працездатність через трудове каліцтво або професійне захворювання, місце 
роботи (посада) зберігають до відновлення працездатності або встановлення 
інвалідності.

8.1.2. Розгляд аги рекомендації (пропозиції) Профкому у випадках:
-визначення переважного права на залишення на роботі під час скорочення

чисельності та штату працівників за умов рівної продуктивності праці та 
кваліфікації;

-визначення працівників, яким у першочерговому порядку пропонують 
вакантні посади одночасно із повідомленням про майбутнє вивільнення.

Якщо такі рекомендації (пропозиції) Профкому не врахували, надавати 
відповідні обґрунтовані заперечення.

8.1.3. На запрошення брати участь у засіданнях Профкому, Конференціях 
первинної профспілкової організації.

8.2. Профком зобов’язаний:
8.2.1. Розгляд аги подання Роботодавця про надання згоди на звільнення 

працівника з підстав, передбачених у пункті 8.1.1 Колективного договору, 
у такому порядку:

8.2.1.1. Розглядає в семиденний термін обґрунтоване письмове подання 
Роботодавця, яке підписав головний лікар, про розірвання трудових договорів 
із працівниками, про надання згоди на розірвання трудового договору 
з працівником.

8.2.1.2. Розглядає подання Роботодавця у присутності працівника, на якого 
воно внесене. Розглядати подання за відсутності працівника можна лише 
за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може 
виступати інша особа, зокрема й адвокат. Якщо працівник або його 
представник не з’явився на засідання Профкому незалежно від причин, розгляд 
заяви відкладають до наступного засідання в межах 7-ми денного терміну. 
Лише якщо працівник (його представник) повторно не з’явився без поважних 
причин, подання Роботодавця можна розглядати за відсутності працівника. 
Участь представника Роботодавця під час розгляду цього питання 
не обов’язкова.

8.2.1.3. ПОВІДОМЛЯЄ Роботодавця про рішення у письмовій формі протягом 
трьох днів після його прийняття. Якщо Профком пропустив цей термін, 
вважається, що він дав згоду на розірвання трудового договору.

Рішення Профкому про відмову в наданні згоди на розірвання трудового 
договору має бути обґрунтованим та містити посилання на правове



обґрунтування незаконності звільнення працівника або посилання на те, що 
Роботодавець не врахував фактичні обставини, за яких розірвання трудового 
договору з працівником - порушенням його законних прав. Якщо в рішенні 
немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового 
договору. Роботодавець має право звільнити працівника без згоди Профкому.

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

8.2.2. Не застосовувати Положення пункту 8.2.1 Колективного договору 
при звільненні працівника у випадках, якщо:

-результат випробування, обумовленого під час прийняття на роботу, 
незадовільний;

-поновили на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
-звільнили працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання 

(зокрема й дрібне) майна Роботодавця. Факт розкрадання має установлювати 
вирок суду, який набрав законної сили, або постанова органу, до компетенції 
якого входить накладення адміністративного стягнення.

8.2.3. Забезпечити надання безоплатних консультацій для членів 
Профспілки з питань праці та її оплати, охорони праці, пенсійного 
забезпечення, соціального страхування та, за необхідності, представництво 
інтересів членів Профспілки в комісії по трудових спорах (за наявності).

8.2.4.Забезпечити організацію та проведення культурного дозвілля для 
членів Профспілки та їхніх дітей у межах видатків на відповідні заходи.

8.2.5.Забезпечити участь членів Профспілки та їхніх дітей у дитячо- 
юнацькій спартакіаді та інших спортивно-масових заходах, організатор яких - 
Профспілка. За необхідності надавати допомогу в залученні дітей для навчання 
у спортивних секціях.

8.2.6. Надавати членам Профспілки матеріальну допомогу за потреби 
у дороговартісному медичному лікуванні та в інших випадках.

8.2.7. Надавати матеріальну допомогу на похованням членам Профспілки 
або членів його сім’ї в межах видатків на відповідні заходи.

8.2.8.Забезпечити путівками (при наявності) на санаторно-курортне 
лікування, оздоровлення та відпочинок безоплатно або з частковою 
компенсацією вартості для членів Профспілки, у межах видатків на відповідні 
заходи.

8.2.9. Брати участь в організації науково-практичних семінарів, 
конференцій, круглих столів на виробничу, культурну, науково-просвітницьку, 
патріотичну та профспілкову тематику.

8.2.10. Контролювати стан лікувально-профілактичної роботи 
з працівниками - членами Профспілки, які часто і довго хворіють.

8.2.11. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та 
лікування працівників - членів Профспілки та їхніх неповнолітніх дітей.

8.2.12.Забезпечувати правовий захист вивільнюваних працівників - членів 
Профспілки.



Сторони домовилися:
9.1. Контролювати виконання Колективного договору не рідше одного разу 

на рік спільною комісією, яку сформували Сторони (Додаток 14 до 
Колективного договору).

9.2. Раз на рік, у першому кварталі, спільно розглядати підсумки виконання 
Колективного договору за попередній рік, заслуховувати звіт Роботодавця та 
голови Профкому ш,одо взятих на себе зобов’язань на Конференції трудового 
колективу.

9.3. Якш,о порушили чи не виконали зобов’язання Колективного договору 
з вини конкретної посадової особи Лікарні, а також якш,о вона не надала 
інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і контролю 
за виконанням Колективного договору, притягати її до відповідальності згідно 
з чинним законодавством України (Додаток 15 до Колективного договору).

9.4. Цей договір підписаний у трьох примірниках, які знаходяться у кожної 
із сторін та Маловисківській міській раді, та мають рівноцінне юридичне 
значення.

РОЗДІЛ 9
Контроль за виконанням Колективного договору

Підписи Сторін

Г оловний лікар 
Комунального
некомерційного підприємства 
«Маловисківська лікарня»

Костянтин ЧУРТТТЙ

Голова
Первинної профспілкової організації 
КНП «Маловисківська лікарня» 
Профспілки працівників охорони 
здоров’я України

Андрій МАЩЕНКО
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П Р А В И Л А
внутрішнього трудового розпорядку 

для працівників
комунального некомерційного підприємства 

«Маловисківська лікарня»

І .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені відповідно до 

Конституції України, чинного трудового законодавства. Згідно ст.43 Конституції України 
кожен має право на працю, що включає можливість заробити собі на життя працею, яку він 
вільно обирає, або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного 
здійснення громадянами права на працю, в тому числі на належні і здорові умови праці, на 
заробітну плату, не нижчої від зазначеної законом. Держава гарантує громадянам захист від 
незаконного звільнення, своєчасне одержання винагороди за працю.

1.2. Трудовий розпорядок в Лікарні визначається Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, які мають на меті сприяти вихованню працівників, зміцненню трудової 
дисципліни, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, 
забезпеченню охорони здоров'я населення, в тому числі при наданні населенню медико- 
санітарної допомоги.

1.3.Обов'язок і справа честі громадянина - добросовісна праця в обраній ним сфері 
суспільно-корисної діяльності, дотримання трудової дисципліни. Трудова дисципліна у КНП 
«Маловисківська лікарня» забезпечується створенням необхідних організаційних та 
економічних умов для нормальної роботи, свідомим ставленням до праці методами 
переконання та виховання, а також заохочення за сумлінну працю. Щодо окремих 
несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і 
громадського впливу.

1.4.Використання примусової праці забороняється.

Додаток 1
до Колективного договору

ІІ.ПОРЯДОК п р и й н я т т я  т а  з в іл ь н е н н я  п р а ц ів н и к ів
2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про 

роботу в Лікарні.
2.2. ВІДПО ВІДНО  до Основ законодавства України про охорону здоров'я медичною і 

фармацевтичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну 
освіту, відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються Міністерством 
охорони здоров'я України. Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних 
вимог несуть власники закладів охорони здоров'я, або уповноважені ними органи. При 
укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також 
документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи 
(ідентифікаційний номер).

2.3. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають 
на роботу відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та 
документи, подання яких непередбачено законодавством.

2.4. Працівник, який приймається на роботу, проходить співбесіду з керівником 
структурного підрозділу та начальником відділу кадрів.

2.5. Право приймання працівників на роботу має головний лікар. Заява про приймання 
на роботу розглядається головним лікарем протягом 2 днів. Головний лікар має право 
приймати нового працівника з випробувальним терміном до З місяців, для робітників - 1 
місяць.



2.6. Укладення трудового договору оформляється наказом головного лікаря і 
оголошується працівнику під розпис. У наказі повинно бути вказано найменування посади 
(професії) відповідно до Державного класифікатора професій України, штатного розкладу та 
умови оплати праці.

2.7. До початку роботи за укладеним трудовим договором адміністрація зобов'язана:
-роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про

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

-ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою 
інструкцією, інструкцією з охорони праці та колективним договором; - визначити 
працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

-провести інструктаж працівнику з охорони праці та техніки безпеки, виробничої 
санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.8. На всіх працівників, які працюють у Лікарні не пізніше п’яти днів, заводяться 
трудові книжки у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.9. Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і немає права 
передоручати виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених чинним 
законодавством України. Адміністрація немає права вимагати від працівника виконання 
роботи, не обумовленої трудовим договором.

2.10. Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, 
передбачених чинним законодавством України. Працівник має право розірвати трудовий 
договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або 
уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли така заява зумовлена 
невиконанням власником, або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов 
колективного чи трудового договору, працівник має право розірвати трудовий договір у 
визначений ним строк.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника, або уповноваженого ним органу 
може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового комітету, крім випадків, 
передбачених чинним законодавством України.

2.11. Припиненім трудового договору оформляється наказом роботодавця, який 
зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і 
провести з ним розрахунок. У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, він 
зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи.

В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. День 
звільнення вважається останнім днем роботи.

ІІІ.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
3.1 .Працівники зобов'язані:
а) ознайомитись з Колективним договором. Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку Лікарні, посадовою інструкцією;
б) працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження 

роботодавця, додержуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів 
про охорону праці, дбайливо ставитись до майна власника, з яким укладено трудовий 
договір;

в) вчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для продуктивної 
праці, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові 
обов'язки;

г) дотримуватись порядку та чистоти на своєму робочому місці у відділенні, кабінеті, та 
інших структурних підрозділах, а також на території Лікарні, передавати своє робоче місце, 
обладнання і пристосування у належному стані;

д) дотримуватись професійних обов'язків медичних працівників, щодо вимог 
професійної етики, деонтології, збереження лікарської таємниці, надання першої 
невідкладної медичної допомоги громадянам у разі нещасного випадку та інших



екстремальних ситуацій. Пропагування у тому числі власним прикладом здорового способу 
життя, надання консультативної допомоги своїм колегам, та інших обов'язків, передбачених 
чинним законодавством України;

є)знати і виконувати інструкції користування устаткуванням та іншими засобами 
виробництва, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту;

ж) додержуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених Колективним договором 
та правилами внутрішнього трудового розпорядку Лікарні;

з) проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
і)співпрацювати з адміністрацією Лікарні у справі організації безпечних та

нешкідливих умов праці. Особисто вживати посильних заходів, щодо усунення будь якої 
виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю, або людей які його 
оточують і довкілля. Повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника, або іншу 
посадову особу;

к) систематично підвищувати рівень професійних знань та майстерності;
л) коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, 

кваліфікацією або посадою визначається професійними обов'язками медичних працівників, а 
також обов'язками інших працівників передбачених положеннями, посадовими інструкціями, 
та іншими документами.

ІУ.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ
Роботодавець зобов'язується:
4.1. Правильно організовувати працю працівників, щоб кожен працював за своєю 

спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно до початку 
роботи, що доручається, був ознайомлений із встановленим завданням і забезпечений 
роботою протягом усього робочого дня (зміни); забезпечити здорові і безпечні умови праці, 
обладнання, а також нормативними запасами сировини, ліків, засобів медичного 
призначення, матеріалами та іншими ресурсами, необхідними для безперебійної і ритмічної 
роботи.

4.2. Створювати умови забезпеченім високого рівня надання медичної допомоги, 
зростання продуктивності праці шляхом впровадження новітніх досягнень науки, техніки і 
наукової організації праці, організовувати вивчення і впровадження передових прийомів і 
методів праці, раціональних форм розподілу праці, удосконалювати організацію і 
обслуговування робочих місць, механізувати важкі і трудомісткі роботи, впроваджувати 
технічно обґрунтовані і переглядати застарілі норми праці (часу обслуговування).

4.3. Всіляко розвивати форми організації і стимулювання праці, здійснювати заходи 
щодо підвищення ефективності праці колективу, організовувати вивчення, поширення і 
впровадження передових прийомів та методів праці.

4.4. Своєчасно доводити до виробничих підрозділів планові завдання, забезпечувати їх 
виконання найменшими затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, вживати 
заходи, спрямовані на більш повне виявлення і використання внутрішніх резервів, 
забезпечення обґрунтованого нормування витрат матеріалів, енергії та палива, раціонального 
й економного їх використання, а також поліпшувати інші показники роботи.

4.5. Постійно удосконалювати організацію оплати праці залежно від кінцевих 
результатів роботи підвищувати якість нормування праці, забезпечувати матеріальну 
зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці та загальних підсумках роботи, 
економного і раціонального витрачання фонду оплати праці та інших фондів; не допускати 
порушень у застосуванні діючих умов оплати і нормування праці.

4.6.Забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, постійно здійснювати 
організаторську, економічну і виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат 
робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, застосовувати дисциплінарні 
стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового 
колективу.

4.7.Неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону праці, поліпшувати 
умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на 
них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці (правилам з техніки безпеки.



санітарним нормам і правилам та інше). Вживати необхідних заходів щодо профілактики 
виробничого травматизму, професійних, інших захворювань працівників, своєчасно надавати 
пільги і компенсації у зв'язку із шкідливими умовами праці і випадках, передбачених чинним 
законодавством України (скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально- 
профілактичне харчування та інше), забезпечувати працівників відповідно до діючих норм і 
положень спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту, організувати належний догляд за їх використанням.

4.8. П0СТІЙН0 контролювати рівень знань та дотримання працівниками вимог з техніки 
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

4.9. Створювати умови для підвищення професійної (виробничої) кваліфікації 
працівників та рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для 
поєднанім роботи з навчанням на виробництві та в учбових закладах.

4.10. Створювати для трудового колективу необхідні умови для виконання ними своїх 
повноважень передбачених законодавством та Колективним договором, сприяти створенню 
у трудовому колективі ділової, творчої обстановки, всіляко підтримувати і розвивати 
ініціативу та активність працюючих, забезпечувати їх участь в управлінні Лікарнею, 
своєчасно розглядати критичні зауваження та повідомляти членів колективу про вжиті 
заходи.

4.11. Роботодавець здійснює свої обов'язки у відповідних випадках спільно, а також з 
урахуванням повноважень трудового колективу.

У.РОБОЧИИ ЧАС І й о г о  ВИКОРИСТАННЯ
5.1. Режим робочого часу Лікарні - це розподіл роботи протягом конкретного 

календарного періоду. Режимом робочого часу визначається кількість робочих днів на 
тиждень або інший період, час початку і закінчення роботи, час і тривалість перерв.

5.2. Установити для працівників Лікарні п’ятиденний робочий тиждень із двома 
вихідними днями. Для деяких категорій працівників згідно наказу Роботодавця, графіка 
роботи (змінності) може установлюватися шестиденний робочий тиждень з одним вихідним 
днем.

5.3. При виробничій необхідності залучати окремих працівників до роботи у вихідні дні, 
установлені законодавством, лише у виняткових випадках за погодженням із Профкомом 
(крім працівників, які працюють за затвердженими у встановленому порядку графіками 
роботи (змінності).

5.4. Визначати режим роботи під час чергування, перелік працівників, яких залучають 
до чергування на підставі графіків роботи (змінності), погоджених із Профкомом.

Під час складання графіків роботи (змінності) враховувати інтереси працівників 
із сімейними обов’язками, працівників з інвалідністю та працівників, які поєднують роботу 
з навчанням.

5.5. Робота в надурочний час, як правило не допускається. Застосовування роботи в 
надурочний час власником, або уповноваженим ним органом дозволяється у виняткових 
випадках відповідно до чинного законодавства.

5.6. В окремих випадках, зумовлених виробничою необхідністю або інтересами 
працівників, дозволити середньому і молодшому медичному персоналу, а також іншим 
працівникам Лікарні, 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 погодженням з Профкомом і здійснюється на підставі відповідного наказу 
Роботодавця.

5.7. Скорочувати на одну годину напередодні святкових і неробочих днів тривалість 
роботи працівників, яким установлено 40-годинний робочий тиждень.

5.8. Працівника, що з'явився на роботу в нетверезому стані, роботодавець не допускає 
до роботи у цей робочий день.

5.9.Забороняється у робочий час відволікати працівників від їхньої безпосередньої 
роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і



проведення різного роду заходів, що не пов'язані з виробничою діяльністю (семінари, 
спортивні змагання, конкурси, участь у художній самодіяльності, туристичні поїздки).

З.ІО.Графік надання щорічних відпусток затверджується головним лікарем за 
погодженіїям із Профкомом, виходячи з необхідності забезпечення нормальної роботи 
закладу і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на 
кожний календарний рік не пізніше 25 грудня поточного року і доводиться до відома всіх 
працівників

5.11 .Режим роботи :
-реєстратура: з 8.00 години до 16.00 години;
-лікарі:
з 8.00 години до 15.42 години;
-згідно графіку використання робочого часу;
-середній медичний персонал: 
з 8.00 години до 15.42 години;
-згідно графіку використання робочого часу;
-молодший медичний персонал: 
з 8.00 години до 16.00 години.
Апарат управління та адміністративно-господарський персонал: 
з 8.00 години до 16.00 години.
Використовувати не більше 20 хвилин на обід в межах робочого часу.

VI .ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ
6.1.3а зразкове виконання обов'язків, досягнення у наданні медичної допомоги 

населенню, підвищення продуктивності та поліпшення якості роботи, за тривалу і 
бездоганну працю, новаторство та інші успіхи в роботі до працівників Лікарні можуть 
застосовуватись будь-які заохочення, затверджені Колективним договором.

6.2.Заохоченім застосовується адміністрацією. Заохочення оголошується згідно наказу 
в урочистій обстановці і заноситься запис до трудової книжки працівника.

6.3.3а особливі трудові заслуги подання на працівників направляються у вищі органи 
для заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними 
значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.

УІІ.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
7.1.Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання, або неналежне виконання з 

вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою вжиття заходів 
дисциплінарного стягнення.

7.2.3а порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки 
один з таких заходів стягнення: - догана; - звільнення.

7.3. Роботодавець має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати 
питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення Роботодавець повинен зажадати від 
порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відмова працівника дати пояснення не 
може бути перешкодою для застосування стягнення. При обранні виду стягнення повиннні 
враховуватися ступені тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за 
яких вчинено проступок. Можливість скасування догани.

7.5. Стягнення оголошується у наказі із зазначенням мотивів його застосування і 
повідомляється працівникові під розписку у триденний термін. Наказ про застосування 
дисциплінарного стягнення у необхідних випадках доводиться до відома працівників.

7.6. Я к щ о  протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не 
буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 
дисциплінарного стягнення.

7.7. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж 
проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного 
року.



7.8.Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи, щодо заохочення до 
працівника не застосовуються.

Підписи Сторін

Головний лікар 
Комунального
некомерційного підприємства 
«Маловисківська лікарня»

Голова
Первинної профспілкової організації 
КНП «Маловисківська лікарня» 
Профспілки працівників охорони здоров’я 
України

Костянтин ЧУРТТТЙ Андрій МАЩЕНКО

« » 2022 року « » 2022 року



Додаток 2
до Колективного договору

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад КНП «Маловисківська лікарня», 

працівникам яких підтверджено право на 
скорочену тривалість робочого тижня

№
п/п

Найменування професії, 
посади Розділ переліку*

Тривалість 
робочого 

тижня, год.
1 2 3 4
1 Дезинфектор Розділ 32 «Охорона здоров’я, освіта 

та соціальна допомога», підрозділ 
«Загальні професії медичних 
працівників установ охорони 
здоров’я, соціального захисту 
населення та освіти»

36

2 Лікар-інфекціоніст -  
завідувач інфекційного 
відділення

Розділ 32 «Охорона здоров’я, освіта 
та соціальна допомога», підрозділ 
«Інфекційні, туберкульозні 
(протитуберкульозні) лікувально- 
профілактичні установи та заклади, 
відділення, палати, кабінети...»

36

3 Сестра медична старша 
інфекційного відділення

4 Сестра медична 
інфекційного відділенім

5 Молодша медична сестра- 
годувальниця 
інфекційного відділення

6 Сестра-господиня 
інфекційного відділення

7 Молодша медична сестра 
інфекційного відділення

8 Лі кар -рентгенолог Розділ 38 «Робота з радіоактивними 
речовинами та джерелами 
іонізуючого випромінювання», 
підрозділ «Рентгенівське 
випромінювання»

ЗО
9 Рентгенлаборант

10 Лікар-лаборант - завідувач 
лабораторії

Розділ зо «Лабораторії» 36

11 Лікар-лаборант
12 Біолог
13 Лікар - бактеріолог
14 Лікар - імунолог
15 Фельдшер-лаборант

старший
16 Фельдшер-лаборант

лабораторії
17 Лаборант лабораторії
18 Молодша медична сестра 

лабораторії
19 Лі кар -стоматол ог-хірур г Розділ 32 «Охорона здоров’я, освіта 

та соціальна допомога», підрозділ 3320 Лі кар -стоматолог
21 Лі кар -стоматол ог-ортопед



22 Технік зубний «Стоматологічна практика»

23 Лі кар-психіатр Розділ 32 «Охорона здоров’я, освіта 
та соціальна допомога», підрозділ 
«Психіатричні, геріатричні, 
нейрохірургічні, наркологічні 
лікувально-профілактичні установи 
та заклади, відділенім, палати та 
кабінети»

36

24 Лікар-нарколог
25 Сестра медична психіатра
26 Сестра медична нарколога

27 Лі кар -патологоанатом Розділ 32 «Охорона здоров’я, освіта 
та соціальна допомога», підрозділ 
«Патологоанатомічні відділення та 
лабораторії (прозекторські та 
морги)»

ЗО

28 Молодша медична сестра

Примітка*Постанова КМУ від 21 лютого 2001 року № 163



Список
виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана 

з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або 
виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я 

(постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року)

Додаток З
до Колективного договору

Перелік посад Тривалість щорічної додаткової 
відпустки, 

к.д.
Лікар-нарколог 25
Лікар-психіатр 25
Лікар-рентгенолог 11
Завідувач відділенням анестезіології 11
Лі кар-анестезі ол ог 11
Сестра медична анестезист старша 11
Сестра медична анестезист 11
Сестра медична стаціонару відділення 
анестезіології

11

Сестра медична психіатричного 
кабінету

25

Рентгенлаборант 11
Сестра медична наркологічного 
кабінету

25

Молодша медична сестра 7



Додаток 4
до Колективного договору

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад КНП «Маловисківська лікарня», 

працівникам яких підтверджено право на щорічні додаткові відпустки за
особливий характер праці

№
п/п

Найменування професії, 
посади

Фактична 
зайнятість 
протягом 
робочого 
дня, %

Розділ списку Визначена
тривалість
відпустки,

календарних
днів

1 2 3 4 5
1 Головний лікар 75,0 Розділ XVII «Охорона 

здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 132

7
2 Заступник головного лікаря 

по лікувальній частині
71,0 7

3 Заступник головного лікаря 
по поліклініці

69,0 7

4 Головна медична сестра 72,0 7
5 Лікар- педіатр 76,0 7
6 Лікар-хірург 85,0 7
7 Лікар-акушер-гінеколог 80,0 7
8 Лі кар -отоларинголог 97,0 7
9 Лі кар -офтальмолог 98,0 7
10 Лі кар-стоматолог ортопед 87,0 7
11 Лі кар -стоматолог 80,8 7
12 Лікар УЗД 92,0 7
13 Лі кар -ендокринолог 82,0 7
14 Лі кар -енд оскопі ст 52,0 7
15 Лікар-дерматовенеролог 54,2 7
16 Лікар-стоматолог-хірург - 

завідувач стоматологічним 
кабінетом

75,0 7

17 Лікар-фтизіатр 90,3 7
18 Лікар - профпатолог 84,0 Розділ XVII «Охорона 

здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 123

19 Лікар-терапевт 88,0 7
20 Лі кар-консультант 74,0 7
21 Лі кар -невропатолог 88,0 7

22 Лікар - інтерн 70,2 7

23 Старша сестра медична 
поліклініки

62,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони

7

24 Сестра медична хірурга 85,0 7

26 Сестра медична уролога 80,0 7
27 Сестра медична травматолога 80,0 7
28 Сестра медична 97,0 7



отоларинголога здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

29 Сестра медична офтальмолога 98,0 7
ЗО Сестра медична 

стоматологічного хірурга
62,0 7

31 Сестра медична 
стоматологічного кабінету

65,0 7

32 Технік зубний 70,0 7
33 Сестра медична інфекційного 

кабінету
68,0 7

34 Сестра медична невропатолога 88,0 7
35 Сестра медична ендоскопі ста 62,0 Розділ XVII «Охорона 

здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

36 Сестра медична 
дерматовенеролога

56,0 7

37 Сестра медична 
фтизіатричного кабінету

58,0 7

38 Сестра медична профпатолога 75,1 7
39 Сестра медична педіатра 72,1 7
40 Сестра медична кабінету 

профілактики
74,0 7

41 Сестра медична 
терапевтичного кабінету

75,0 7

42 Акушерка 70,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 114

7

43 Сестра медична 
функціональної діагностики

75,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

44 Сестра медична процедурного 
кабінету

85,0 7

45 Сестра медична 
перев'язочного кабінету

80,0 7

46 Сестра медична ДСП 78,0 7
47 Сестра медична УЗД 92,0 7
48 Сестра медична 

ендокринолога
82,0 7

49 Сестра медична з дієтичного 
харчування

66,6 7

50 Сестра медична 
приймального відділення

78,0 7

51 Молодша медична сестра 
приймального відділення

84,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального

7

52 Молодша медична сестра 
поліклініки

75,0 7

53 Лікар-хірург - завідувач 
хірургічним відділенням

88,0 7

54 Лікар-хірург хірургічного 
відділення

94,0 7



55 Лікар-травматолог 
хірургічного відділення

72,0 захисту населення та 
освіти», позиція 134

7

56 Старша сестра медична 
хірургічного відділення

73,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

57 Сестра медична хірургічного 
відділення

86,0 7

58 Молодша медична сестра 
перев'язочна хірургічного 
відділення

72,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 134

7

59 Молодша медична сестра 
(годувальниця) хірургічного 
відділення

68,6 7

60 Молодша медична сестра 
хірургічного відділення

89,0 7

61 Лі кар -невропатолог 69,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 123

7

62 Сестра медична 70,7 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

63 Лікар-акушер-гінеколог - 
завідувач акушерсько- 
гінекологічного відділення

80,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 132

7

64 Лікар-акушер-гінеколог
відділення

84,5 7

65 Лі кар -педі атр -неонатол ог 
акушерського відділення

68,0 7

66 Старша акушерка акушер- 
гінекологічного відділення

80,4 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога».

7

67 Акушерка відділення 89,0 7



68 Сестра медична відділення 91,0 підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7
69 Молодша медична сестра 

відділення
86,5 7

70 Молодша медична сестра- 
годувальниця акушер- 
гінекологічного відділення

63,0 7

71 Лікар-інфекціоніст -  
завідувач інфекційного 
відділення

62,5 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ "Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 132

7

72 Старша сестра медична 
інфекційного відділенім

57,6 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я,соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

73 Сестра медична інфекційного 
відділення

80,6 7

74 Сестра-господиня 
інфекційного відділення

83,3 Розділ VII «Охорона 
здоров'я та соціальна 
допомога», підрозділ 
«Інфекційні та 
туберкульозні 
(протитуберкульозні) 
лікувально- 
профілактичні заклади 
та установи, відділення, 
палати, кабінети...», 
позиція 10

7

75 Молодша медична сестра- 
годувальниця інфекційного 
відділення

86,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

76 Молодша медична сестра 
інфекційного відділення

88,0 7

77 Лікар-терапевт - завідувач 
терапевтичного відділення

54,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони

7

78 Лікар-терапевт 
терапевтичного відділення

60,0 7

79 Лі кар-кардіолог 
терапевтичного відділення

59,0 7



здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 132

80 Старша сестра медична 
терапевтичного відділення

72,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

81 Сестра медична 
терапевтичного відділення

60,0 7

82 Молодша медична сестра 
терапевтичного відділення

92,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 134

7

83 Молодша медична сестра- 
годувальниця терапевтичного 
відділення

56,8 7

84 Лікар-лаборант -  завідувач 
лабораторії

79,4 Розділ XI «Лабораторії, 
науково-дослідні 
лабораторії, установи та 
організації, лабораторії 
вищих навчальних 
закладів», позиція 6

7

85 Лікар-лаборант лабораторії 69,4 7
86 Біолог 87,1 7
87 Лікар -  бактеріолог 89,2 7
88 Лікар - імунолог 77,4 7
89 Фельдшер-лаборант старший 77,0 7
90 Фельдшер-лаборант

лабораторії
83,3 7

91 Лаборант лабораторії 80,0 7
92 Молодша медична сестра 

лабораторії
91,8 7

93 Лікар-фізіотерапевт - 
завідувач фізіотерапевтичного 
відділення

73,3 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 132

7

94 Старша сестра медична
фізіотерапевтичного
відділення

75,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та

7

95 Сестра медична
фізіотерапевтичного
відділення

85,9 7

96 Сестра медична з лікувальної
фізкультури
фізіотерапевтичного

77,4 7



відділення освіти», позиція 133
97 Сестра медична з масажу 80,5 7
98 Молодша медична сестра

фізіотерапевтичного
відділення

87,5 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 134

7

99 Лікар-педіатр - завідувач 
дитячого відділення

86,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 123

7

100 Старша медична сестра 
дитячого відділення

75,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

101 Сестра медична дитячого 
відділення

78,0 7

102 Молодша медична сестра 
дитячого відділення

89,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 134

7

103 Сестра медична операційна 70,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 122

7

104 Молодша сестра медична 
операційного блоку

70,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога».

7

105 Молодша сестра медична 90,0 7



відділення анестезіології з 
ліжками для інтенсивної 
терапії

підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 134

106 Лі кар -патологоанатом 85,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 132

7
107 Лаборан патологоанатом 88,9 7

108 Молодша сестра медична 81,4 Розділ XVII «Охорона 
здоров'я та соціальна 
допомога», підрозділ 
«Бюро судово-медичної 
експертизи, 
патологоанатомічні 
відділення та 
лабораторії 
(прозекторські та 
морги)», позиція 46

7

109 Лі кар-статистик - завідувач 81,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 132

7

ПО Статистик медичний 85,0 Розділ XVII «Охорона 
здоров’я та соціальна 
допомога», 
підрозділ «Загальні 
професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони 
здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

111 Оператор комп’ютерного 
набору

91,4 Розділ XXII «Загальні 
професії за всіма 
галузями господарства», 
підрозділ «Інші види 
виробництв», позиція 58

4

112 Слюсар-сантехнік 89,6 Розділ XXII «Загальні 
професії за всіма 
галузями господарства».

4



підрозділ «Інші види 
виробництв», позиція 73

113 Водій автотранспортних 
засобів

87,5 Розділ XV «Транспортні
послуги.
функціонування
наземної транспортної
інфраструктури»,
підрозділ
«Функціонування
автомобільного
транспорту», позиція 12

4

114 Кухар 59,4 Розділ XXXIII «Загальні 
професії за всіма 
галузями господарства», 
підрозділ «Загальні 
професії за іншими 
видами робіт», позиція 
77

3

115 Оператор пральних машин 71,9 Розділ XXXIII «Загальні 
професії за всіма 
галузями господарства», 
підрозділ «Загальні 
професії за іншими 
видами робіт», позиція 
176

2

116 Машиніст (кочегар) котельні 79,2 Розділ XXXIII «Загальні 
професії за всіма 
галузями господарства», 
підрозділ «Загальні 
професії за іншими 
видами робіт», позиція 
87

5



Додаток 5
до Колективного договору

Перелік професій
працівників з ненормованим робочим днем, 

яким надається право на додаткову оплачувану відпустку

Перелік посад Тривалість щорічної 
додаткової відпустки,

к.д.
Головний лікар 1
Заступник головного лікаря про лікувальній частині 1
Заступник головного лікаря по поліклініці 1
Заступник головного лікаря з економічних питань 1
Працівники структурних підрозділів: головний бухгалтер, 
заступник головного бухгалтера, бухгалтер, економіст, 
завідувач складом, начальник відділу кадрів, 
юрисконсульт, секретар, завідувач господарства)

1

Майстер (котельні) 4
Електромонтер 3 ремонту та обслуговування 
електроустаткування

4

Слюсар - сантехнік 4
Технік відділення гемодіалізу 4
Інженер відділення гемодіалізу 4
Водій автотранспортного засобу ГАЗ 31105 3

Підписи Сторін

Головний лікар 
Комунального
некомерційного підприємства 
«Маловисківська лікарня»

Костянтин ЧУРПІЙ

Голова
Первинної профспілкової організації 
КНП «Маловисківська лікарня» 
Профспілки працівників охорони здоров’я 
України

Андрій МАЩЕНКО

« » 2022 року « » 2022 року



Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників
за тарифною сіткою

Додаток 6
до Колективного договору

Розряди Коефіцієнт підвищення 
окладу

3 01 січня 2022 року
Оклад (тарифна ставка) 

згідно розряду (грн.)
1 1,00 4000
2 1,09 4360
3 1,18 4720
4 1,27 5080
5 1,36 5440
6 1,45 5800
7 1,54 6160
8 1,64 6560
9 1,73 6920
10 1,82 7280
11 1,97 7880
12 2,12 8480
13 2,27 9080
14 2,42 9680
15 2,58 10320
16 2,79 11160

Примітка: Тарифні розряди відповідно до Наказу 308/519

Підписи Сторін

Головний лікар 
Комунального
некомерційного підприємства 
«Маловисківська лікарня»

Голова
Первинної профспілкової організації 
КНП «Маловисківська лікарня» 
Профспілки працівників охорони здоров’я 
України



Костянтин ЧУРТТТЙ

« » 2022 року « » ____________ 2022 року

Андрій МАЩЕНКО

Додаток 7
до Колективного договору

Перелік посад, робота яких дає право на підвищення посадових окладів 
(тарифних ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці

№
п/п Структурний підрозділ Посада Доплата

(відсотки)

1 Кабінет фтизіатра Лікар, сестра медична 60

2 Кабінети психіатра та нарколога Лікар, сестра медична 25

3
Кабінет інфекційних 
захворювань (СНЩ та ВІЛ- 
інфікованих)

Лікар, сестра медична 60

4 Кабінет хірурга Лікар - ендоскопіст, сестра 
медична ендоскопі ста 15

5 Кабінет дерматовенеролога Лікар, сестра медична 15

6 Кабінет ультразвукової 
діагностики Лікар, сестра медична 15

7 Інфекційне відділення
Лікар, сестра медична, молодша 
медична сестра, сестра - 
господиня

15

8 Фізіотерапевтичне відділення

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

15

9 Відділення клініко - 
діагностичної лабораторії

Лікар - лаборант, лікар- 
імунолог, біолог, лаборант, 
фельдшер- лаборант, молодша 
медична сестра

15

Лікар -бактеріолог, 
лаборант ЗО

10 Рентгенологічна служба Лікар, рентгенлаборант, молодша 
медична сестра 15

11 Відділення анестезіології Лікар-анестезіолог, сестра 
медична, молодша медична 15



сестра

12 Патологоанатомічне відділення Лікар, лаборант, молодша 
медична сестра (брат) 15

13 Відділення гемодіалізу Лікарі, сестра медична, молодша 
медична сестра, технік, інженер 15

14 Адміністативно - господарський 
відділ

Дезинфектор 15

Додаток 8
до Колективного договору

Перелік
професій працівників, які залучаються до роботи в нічний час в розмірі

35% за кожну годину роботи
(Наказ №308/519 від 05.10.2005 року)

№
п/п Структурний підрозділ Посада

1 Приймальне відділення Лікарі приймального відділення, 
сестра медична, молодша медична 
сестра

2 Хірургічне відділення, операційний блок Сестра медична, молодша медична 
сестра

3 Терапевтичне відділенім Лікарі, сестра медична, молодша 
медична сестра

4 Дитяче відділення Лікарі, сестра медична, молодша 
медична сестра

5 Інфекційне відділення Сестра медична, молодша медична 
сестра

6 Відділення клініко - діагностичної 
лабораторії

Фельдшер - лаборант, лаборант, 
молодша медична сестра

7 Рентгенологічна служба Рентгенлаборант
8 Пологове відділення Сестра медична, акушерка, молодша 

медична сестра
9 Гінекологічне відділення Сестра медична, акушерка, молодша 

медична сестра
10 Адміністративно-господарський відділ Охоронники

Головний лікар

Підписи Сторін 

Голова



Комунального
некомерційного підприємства 
«Маловисківська лікарня»

Костянтин ЧУРТТТЙ

Первинної профспілкової організації 
КИП «Маловисківська лікарня» 
Профспілки працівників охорони здоров’я 
України

Андрій МАЩЕНКО

« » 2022 року « » 2022 року

Додаток 9
до Колективного договору

Перелік
професій працівників, які надають екстрену медичну допомогу 

в нічний час в розмірі 50% за кожну годину роботи
(Наказ №308/519 від 05.10.2005 року)

№
п/п Структурний підрозділ Посада

1 Відділення анестезіології Лікар - анестезіолог
2 Хірургічне відділення Лікарі - хірурги
3 Пологове відділення Лікар - акушер - гінеколог
4 Гінекологічне відділення Лікар - акушер - гінеколог

Підписи Сторін

Головний лікар 
Комунального
некомерційного підприємства 
«Маловисківська лікарня»

Костянтин ЧУРПІЙ

Голова
Первинної профспілкової організації 
КНП «Маловисківська лікарня» 
Профспілки працівників охорони здоров’я 
України

Андрій МАЩЕНКО

« » 2022 року « » 2022 року



Перелік
робочих місць, професій і посад КНП «Маловисківська лікарня» 

працівникам яких підтверджено право на доплати до тарифних ставок 
до 12% за роботу у шкідливих та важких виробничих умовах

(Наказ №308/519 від 05.10.2005 року)

Додаток 10
до Колективного договору

№
п/п Структурний підрозділ Визначений розмір доплат,%

1 Кухар 4
2 Оператор пральних машин 8
3 Машиніст (кочегар) котельні 8



Положення
про преміювання працівників

Комунального некомерційного підприємства «Маловисківська лікарня»

Додаток 11
до Колективного договору

І. Загальні положення
1.1 .Положеніїя про преміювання працівників {далі -  Положення) 

КНП «Маловисківська лікарня» {далі - Лікарня) розроблено відповідно до чинного 
законодавства України:

-Закону України «Про оплату праці» від 24.03 Л995 №108/95-ВР;
-Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони 

здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони 
здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 №308/519.

1.2.Положеніія про преміюваніїя запроваджується з метою:
-матеріального стимулювання якісної та ефективної роботи, що направлені на 

сумлінне виконання працівниками поставлених перед ними завдань, забезпечення належного 
рівня медичного обслуговування, виконавчої та трудової дисципліни;

-створення умов для підвищеніїя заробітної плати працівникам відповідно до 
особистого внеску у кінцеві результати роботи.

II. Джерела формування фонду преміювання
2.1. Кошти загального фонду бюджету, які утворюються в результаті економії фонду 

заробітної плати.
2.2. Кошти спеціального фонду бюджету в межах фактичних надходжень від надання 

платних послуг.
2.3. Норми цього Положення реалізуються тільки в межах наявних коштів та 

кошторису. При цьому не допускається утворення кредиторської заборгованості з оплати 
праці.

2.4. РІШЄНІМ про преміювання працівників приймає Головний лікар за поданням 
керівників структурних підрозділів.

2.5. Преміювання працівників проводиться в межах фонду оплати праці:
-щоквартально, за виконання одноразової важливої роботи;
-з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат народження;



-за одноразову виконану роботу для попередження аварійної ситуації і її ліквідації, 
виконання термінових робіт для забезпечення життєдіяльності Лікарні і забезпечення 
безперебійності в наданні медичної допомоги.

III. Підстави, умови й порядок преміювання
3.1. Преміювання проводиться працівникам які працюють і отримують заробітну плату 

за основним місцем роботи та за сумісництвом.
3.2. Працівників преміюють за:
-високу ефективність та якість роботи;
-пропаганду та впровадження нових методів лікування;
-застосування в роботі досягнень науки та передових методів праці.
3.3. Преміювання проводиться за кінцеві результати роботи кожного структурного 

підрозділу:
3.3.1. У стаціонарних відділеннях Лікарні:
-завантаженість стаціонару з урахуванням тяжкості хворих;
-повнота обстеження та лікування пацієнтів згідно стандартів лікування;
-впровадження нових методів діагностики та лікування;
-своєчасність оформлення медичної документації.
3.3.2. У поліклініці Лікарні:
-виконання плану амбулаторно-поліклінічних відвідувань;
-повнота обсягу обстеження;
-використання нових методів лікування.
3.3.3. У фінансово-економічній службі (фахівці):
-своєчасна здача звітів;
-виконання функціональних обов’язків;
-постійний контроль за надходженнями і збільшення доходів Лікарні за всіма 

джерелами надходжень;
-якісна організація процедур публічних закупівель.
3.3.4. Параклінічна та господарська служби:
-забезпечення життєдіяльності Лікарні і виконання своїх функціональних обов’язків; 
-забезпечення в повному об’ємі проведенім параклінічних досліджень;
-відсутність обґрунтованих скарг.
3.4. Преміюванню підлягають працівники, які відпрацювали в Лікарні протягом усього 

періоду, за який передбачена премія і продовжують працювати.
3.5. Працівникам, яких прийняли на роботу після початку календарного року, премія 

виплачується за фактично відпрацьований час на підставі рішення Головного лікаря 
за поданням керівників структурних підрозділів.

3.6. Розмір премії кожному працівнику визначається виходячи з розміру посадового 
окладу, тарифної ставки, з урахуванням кваліфікаційної категорії, та відповідно до 
особистого внеску в кінцеві результати роботи. Граничним розміром премія не обмежується.

IV. Підстави для позбавлення премії
4.1.Працівник повністю або частково позбавляється премії, спільним рішенням 

Головного лікаря та профспілкового комітету, якщо він:
-не виконує або неналежно виконує без поважних причин обов’язки, передбачені 

посадовою або робочою інструкціями та Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
-не виконує накази та розпорядження Головного лікаря, керівника структурного 

підрозділу;
-отримав догану;
-має обґрунтовані скарги пацієнтів або співпрацівників;
-порушує графік роботи, санітарно-гігієнічні норми, етику та деонтологію у відносинах 

із працівниками закладу та пацієнтами;
-достроково залишав роботу без поважних причин або запізнювався;
-поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсичного сп’яніння;



-не дотримується виконавчої дисципліни (порушує терміни виконання доручень та 
завдань, неякісно їх виконує);

-не дотримує термінів здачі звітності.
4.2. Депреміюють працівника за той період, у якому він порушив трудову дисципліну. 

Позбавляють премії незалежно від того, притягали чи не притягали працівника за порушення 
до дисциплінарної відповідальності.

4.3. Спори з питань преміювання розглядаються згідно чинного законодавства України.

Додаток 12
до Колективного договору

Перелік
професій працівників, яким видається безкоштовний спецодяг та 

спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

№
п/п Структурний підрозділ Посада

Найменування 
спецодягу, спецвзуття та 
засобів індивідуального 

________ захисту________

Строки
носіння
(місяці)

1 Хірургічне
гінекологічне, пологове, 
терапевтичне, дитяче, 
приймальне відділення, 
операційний блок, 
відділення анестезіології, 
гемодіалізу____________

Лікар, сестра медична, 
акушерка, молодша 
медична сестра, технік, 
інженер

Халат
Шапочка
Рушник
Бахіли
Рукавички гумові 
Фартух непромокаючий

До
зношення

Кабінети: хірурга, 
акушер - гінеколога, 
уролога, стоматолога, 
стоматолога - хірурга, 
ортопед -травматолога, 
дерматовенеролога, 
процедурний, 
отоларинголога, 
перев’язувальний, 
терапевта, офтальмолога, 
невропатолога, 
фтизіатра, 
ендокринолога, 
нарколога, психіатра, 
профпатолога, педіатра, 
функціональної________

Лікар, сестра медична, 
акушерка, молодша 
медична сестра

Халат
Шапочка
Рушник
Бахіли
Рукавички гумові 
Фартух непромокаючий 
Окуляри захисні 
Щиток захисний

До
зношення

2



діагностики, УЗД, 
профілактичний

3 Рентгенологічна служба Лікар, рентгенлаборант Халат
Шапочка
Рушник
Фартух, спідниця 
Рукавички із 
просвинцьованої гуми 
Рукавички бавовняні

До
зношення

4 Інфекційне відділення, 
кабінет інфекційних 
захворювань

Лікар, сестра медична, 
молодша медична 
сестра, сестра- 
господиня

Халат
Шапочка
Рушник
Костюм бавовняний 
Рукавички гумові 
Респіратор, маска 
Окуляри захисні 
Щиток захисний

До
зношення

5 Фізіотерапевтичне
відділення

Лікар, сестра медична, 
молодша медична сестра

Халат
Шапочка
Рушник

До
зношення

6 Патанатомічне
відділення

Лікар, лаборант, 
молодша медична сестра

Халат бавовняний
Шапочка
Рушник
Фартух непромокаючий 
Нарукавники клейончасті 
Рукавички гумові 
Окуляри захисні

До
зношення

7 Зубопротезний кабінет Лікар, сестра медична, 
технік зубний, молодша 
медична сестра

Халат бавовімний 
Шапочка
Фартух непромокаючий 
Окуляри захисні 
Щиток захисний

До
зношення

8 Відділеніїя клініко -
діагностичної
лабораторії

Лікар, біолог, фельдшер 
- лаборант, лаборант, 
молодша медична сестра

Халат бавовняний 
Рукавички гумові 
Пци роботі 3 кислотами: 
Халат 3 кислотостійкою 
просочкою
Нарукавники прорезинові

До
зношення

9 Харчоблок Сестра медична з 
дієтичного харчування, 
кухар, мийник посуду, 
кухонний працівник

Тапочки
Куртка бавовняна 
Шапочка 
Нарукавники 
Штани бавовняні чи 
спідниця
Фартух бавовняний 
Рушник

До
зношення



10 Адміністративно - Дезинфектор Халат бавовняний До
господарський відділ

Оператор пральних

Шапочка 
Чоботи гумові 
Рукавички гумові 
Окуляри захисні 
Респіратор, маска 
Халат бавовняний

зношення

машин Фартух непромокаючий 
Чоботи гумові 
Косинка

Слюсар-сантехнік Костюм бризентовий 
Чоботи гумові 
Рукавички гумові 
Рукавички комбіновані

Електромонтер 3 Напівкомбінезон
ремонту та Рукавички діелектричні
обслуговуванім Калоші діелектричні
елекроустаткування Халат або костюм 

Рукавиці
Додатково: куртка тепла

Водій автотранспорту Костюм брезентовий 
Рукавиці

Тесляр Костюм бавовняний 
Фартух
Щиток захисний

Прибиральник території Рукавиці
Додатково: куцтка тепла 
Рукавички комбіновані

Машиніст (кочегар) Костюм брезентовий
котельні Рукавиці 

Окуляри захисні
Ліфтер Халат, шапочка чи

косинка
Г ардеробник Халат, шапочка чи

косинка



Додаток 13
до Колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення видатків на культурно-масову, 

фізкультурну та оздоровчу роботу

1. Положення про порядок здійснення видатків на культурно-масову, фізкультурну та 
оздоровчу роботу {далі — Положення) розроблене відповідно до: статті 44 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-ХІУ {далі — 
Закон про професійні спілки); інших норм чинного законодавства України; Статуту Лікарні; 
Статуту Професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

2. Кошти перераховує Роботодавець на рахунок Профкому щомісячно одночасно 
з виплатою заробітної плати або за інший, більш тривалий період, за погодженням 
із Профкомом.

3. Профком може кооперувати кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу 
роботу.

4. Профком за рахунок коштів, перерахованих на культурно-масову, фізкультурну та 
оздоровчу роботу, може здійснювати витрати на:

культурно-масову роботу:
-оплату витрат профспілковому активу на участь у зборах, семінарах, конференціях, 

нарадах, лекціях тощо;
-придбання квитків та абонементів для колективного відвідування музеїв, виставок, 

концертних залів, театрів, кінотеатрів, цирку, планетаріїв, стадіонів, музично-літературних 
вечорів тощо;



-передплату журналів, газет, інших періодичних видань;
-організацію дозвілля (міські й заміські екскурсії, маршрути вихідного дня тощо) для 

працівників Лікарні;
-проведення новорічних, професійних та інших свят, придбання новорічних 

подарунків;
-оплату концертів, вистав, кіносеансів для працівників Лікарні, які проводять після 

урочистих засідань, присвячених пам’ятним датам, професіональним святам, державним 
святам тощо;

-закупівлю наглядної агітації, календарів, слайдів, електронних носіїв інформації тощо; 
-виготовлення друкованої продукції для потреб Профкому;
-придбання плівок, електронних носіїв інформації для фото-, кіно-, відеокамер та 

виготовлення фотопродукції;
-придбання квітів та квіткової продукції, сувенірів, призів для проведення тематичних 

вечорів, свят, засідань, нарад, семінарів тощо;
-придбання солодощів для проведення тематичних вечорів, вогників, фуршетів;
-оплату оренди автотранспорту для проведення екскурсій, туристичних поїздок тощо; 
-оплату за оформлення й організацію заходів;
-оплату послуг ведучого для організації урочистих заходів, новорічних свят тощо; 
-оплату поздоровлень, привітань працівників, ветеранів праці через засоби масової 

інформації;
-придбання канцелярських товарів для оформлення плакатів, оголошень, запрошень 

тощо;
-придбання інвентаря (комп’ютерної техніки, багатофункціонального пристрою, теле-, 

фотоапаратура, костюми для учасників самодіяльності тощо); 
фізкультурну роботу:
-організацію спортивно-масових заходів для працівників Лікарні та членів їхніх сімей; 
-оплату проїзду учасників та спортивних суддів до місця проведення спортивних 

заходів і назад;
-оплату транспортних витрат для обслуговування спортивних заходів;
-оплату добових учасникам спортивних заходів;
-забезпечення учасників спортивних заходів житлом;
-відшкодування витрат на оренду спортивних майданчиків, залів, спортивного 

інвентарю;
-забезпечення учасників харчуванням під час спортивних заходів; 
оздоровчу роботу:
-придбання путівок із частковою (повною оплатою відповідно до рішення Профкому 

для оздоровлення членів Профспілки та членів їхніх сімей) на базах відпочинку, 
у пансіонатах, санаторіях;

-придбання путівок із частковою (повною оплатою відповідно до рішення Профкому 
для оздоровлення дітей членів Профспілки) в міські та заміські оздоровчі табори4 

-надання матеріальної допомоги на лікування членам профспілки.
5. Надання матеріальної допомоги членам профспілки та членам їх сімей, непрацюючим 

пенсіонерам, які перебувають на обліку, на поховання.
6. Конкретні напрями використання коштів та їх розміри визначає Профком відповідно 

до цього Положення. На інші заходи, зокрема, оплату праці, відрядження та адміністративні 
видатки, кошти витрачати не можна.

7. Бухгалтерський облік коштів здійснює Профком.
8. Профком не рідше ніж раз на рік звітує на зборах (конференції) трудового колективу 

про використання зазначених коштів.



Додаток 14
до Колективного договору

Склад
спільної комісії з контролю 

за виконанням Колективного договору

Представники Сторін Посада, П.І.Б.

Від адміністрації:
ЧУРПІЙ -головний лікар
Костянтин Леонідович КНП «Маловисківська лікарня»
ВУШКО -заступник головного лікаря з економічних
Оксана Вацлавівна питань КНП «Маловисківська лікарня»
РОЗУМНИК -головний бухгалтер
Світлана Володимирівна КНП «Маловисківська лікарня»
КАПІНУС -начальник відділу кадрів
Ніна Олександрівна КНП «Маловисківська лікарня»
КРИВОШЕЄВА -юрисконсульт
Альбіна Олександрівна КНП «Маловисківська лікарня»
Від трудового колективу:
МАЩЕПКО
Андрій Валерійович

-завідувач відділеніїям анестезіології 
КНП «Маловисківська лікарня»

ЧУРПІЙ
Володимир Костянтинович

-завідувач хірургічним відділенням 
КНП «Маловисківська лікарня»

КАВУН
Ніна Анатоліївна

-лікар-ендокринолог
КНП «Маловисківська лікарня»

ТОЦЬКА -завідувачка відділенням клініко-діагностичної



Світлана Іванівна лабораторії КНП «Маловисківська лікарня»

Додаток 15
до Колективного договору

Перелік посад працівників, відповідальних за виконання 
норм і положень Колективного договору

№ Назва розділу 
колективного договору

Термін Посада відповідального 
за виконання

1 Загальні положення постійно Головний лікар 
Голова Профкому

2 Трудові відносини постійно Головний лікар 
Голова Профкому

3 Забезпечення зайнятості постійно Головний лікар 
Начальник відділу кадрів 
Голова Профкому

4 Оплата праці постійно Головний лікар 
Заступник головного лікаря з 
економічних питань 
Головний бухгалтер 
Голова Профкому

5 Охорона праці постійно Головний лікар 
Інженер 3 охорони праці 
Голова Профкому

6 Соціально-трудові пільги, 
гарантії, компенсації

постійно Головний лікар 
Заступник головного лікаря 
(відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків) 
Голова Профкому

7 Гарантії діяльності постійно Головний лікар



профкому
8 Гарантії працівникам - 

членам Профспілки
постійно Головний лікар 

Голова Профкому
9 Контроль за виконанням 

Колективного договору
не рідше ніж 

раз на рік
Головний лікар 
Голова Профкому





\ Протокол

зборів трудового колективу комунального некомерційного підприємства
«Маловисківська лікарня»

27 січня 2022 р. м. Мала Виска

За списком трудового колективу -  307 осіб 

Присутні на конференції - 214 осіб 

Порядок денний:

1. Обрання голови і секретаря зборів трудового колективу КНП 
«Маловисківська лікарня».

2. Обговорення та схвалення Колективного договору між комунальним 
некомерційним підприємством «Маловисківська лікарня» та 
профспілковим комітетом первинної профспілкової організації КНП 
«Маловисківська лікарня» Профспілки працівників охорони здоров’я 
України.

1. З першого питання порядку денного:

Слухали: Боюка В.М. -  заступника, який запропонував обрати головою 
зборів Яровенко А.- лікаря-рентгенолога , а секретарем Капінус Н. -  
начальника відділу кадрів.

Учасники зборів не надавали інших пропозицій щодо кандидатури голови 
та секретаря конференції.

Ухвалили: обрати головою зборів трудового колективу Яровенко А., а 
секретарем конференції Капінус Н.
Голосували: за -  214, проти -  0, утримались -  0.

1. З другого питання порядку денного:
Слухали: Кривошеєву А. -  юрисконсульта, яка повідомила про необхідність 
розглянути на конференції трудового колективу проект колективного 
договору між комунальним некомерційним підприємством «Маловисківська 
лікарня» та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 
КНП «Маловисківська лікарня» Профспілки працівників охорони здоров’я 
України, підготовлений робочою комісією з підготовки проекту 
колективного договору.

Романів М. -  лікар-невропатолог, який повідомив про те, що колективний 
договір опрацьований згідно чинного законодавства України; запропонував 
затвердити колективний договір рішенням зборів і неухильно його 
виконувати.
Бровченко Г. -  заступника, яка повідомила, що проект колективного 

договору передбачає додаткові пільги для працівників, порівняно з чинним



законодавством, а саме: встановлення додаткових днів щорічної оплачуваної 
відпустки для певних категорій працівників, встановлення додаткових 
можливоетей для професійного розвитку працівника, організації дозвілля 
працівників.
Кірілова В. -  старша акушерка акушерсько-гінекологічного відділення, яка 
у своєму виступі підтримала проект колективного договору та 
запропонувала проголосувати за його схвалення.
Дармодєхіна Л. -  інженер з охорони праці, яка також підтримала проект 
трудового договору.

Ухвалили:
Схвалити колективний договір між комунальним некомерційним 

підприємством «Маловисківська лікарня» та профспілковим комітетом 
первинної профспілкової організації КНП «Маловисківська лікарня» 
Профспілки працівників охорони здоров’я України.

Доручити підписання колективного договору голові профспілки Мащенко 
Андрію Валерійовичу.

Голосували: за -  214 осіб, проти -  0, утримались -  0 

Рішення прийнято одноголосно.

Оскільки порядок денний вичерпано, голова оголосив збори трудового 
колективу лікарні закритими.

Голова зборів: А. Яровенко

Секретар зборів: Н. Капінус


