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Колективний договір
укладений між адміністрацією та трудовим колективом Комунального
некомерційного підприємства «Апостолівський Центр первинної медикосанітарної допомоги» Апостолівської міської ради Апостолівського району
Дніпропетровської області
на 2019 -2021 рр.

“Апостолове

Колективний договір укладено відповідно до положень Конституції України.
законів про працто України. Законів України «І Іро колективні лотовори і уто, и»4 «І Іро
професійні спілки. їх ттрава та тарангії діяльності». «Про соціальний ціалот в Україні». «Про
відпустки». «Про охорону праці». «Про оплату праці». законодавства України про охорону
“здоров'я. інших нормативно-правових актів України. положень Генеральної. Галу'тевої та
територіальної угод з метою регулювання виробничих. трудових соціально-економічних
відносин
узгодження інтересів найманих працівників та зазначеної нижче сторони
Роботодавця. і вклточгтє вобовіязання сторіні які спрямовані на створення умов для підвищення
ефективності роботи комунального ттекохтерційпото підприємства * закладу охорони здоров'я.
реалізації професійних. трудових і соцішьно-економічних прав та гарантій працівників.
встановленнядля них додаткових. порівняно із законодавством. пільг га компенсацій.
Цей

Кодексу

і

і

]. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
укладання колективноголот овору.
]4 Колективний
Договір) укладено з метото ретуттоватнтя соціально
лотовтр (далі
економічних трудових відносин. посилення соціального захисту працівників Комунального
некомерційного підприємства «Апостолівський центр первинної медико-санітарної [тоттомоти»
Апостолівської хтіської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (далі
Підприєиство),
і.]
Договір иістить зобов'язання сторін. які його уклали. щодо створення умов для
підвищення ефективності роботи Підприємства. реалізації професійних. трудових і соціальносконохтічних' прав та інтересів працівників.
І.2. Ознайохтлеппя працівників з Договором.
І.2.]. Після підписання Лотовору Роботодавець ттротятом п“яги робочих днів тиражус
Потовір доводить йш о ,то відома всіх працівників Кохтунального некомерційногопідприємства
«Апостолівський центр первинної медикойсанітарно'т' допомоги» Апостолівської міської ради
Апостолівськогорайону Дніпропетровсько'т' області під підпис.
і.2.2. У подальшому Роботодавець вабетпечує ознайомлення прийнятих працівників
Комунального некомерційного підприємства «Апостолівський центр первинної утедикосанітарної ,тогтоутот и» Аностолівської міської ради Апостолівського району Дніпропетровсько'т'
області з Договором ттід підпис.
1.23. Зміни до доповнення до Договору доводяться до відома працівників у порядку
І.
нередбачепоиу пунктами
1.14
!

Мега

*

]

і

*

і

[
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І

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

З.І. Дотовір у ладено Комунальниут некомерціі'тним підприсиством «Апостолівський
первинної медико-санігарної допомоги» Аносголівеької міської ради Апосголівського
Дніпропетровської області в особі директора Марченка Миколи Федоровича (далі
Роботодавець). з однієї сторони. та органом. уповноваженихт на представництво трудовим
Радою трудового колективу в особі Голови Ради трудового
колективои Підприємства.
Уповноважений). ': другої сторони (далі
колективу Роианової Ольги ]вппівни (далі
Сторони).
цснтр
району

*

*

*

*

2.24 Сторони визнають повноваженняодна одної й зобов'язуються
дотримувати принципів
соціального партнерсгва: пари'Іе'Іності прслсгавпицтва. рівноправності Сторін. взаємної
відповідальності. копструктивнос'гі та аріумептованості при проведенні переговорів
(консультацій) щодо укладання Договору. внесення змін і доповнень до нього. вирішення
пи Цінь. шо (' предметомДоіонору.
3.

СФЕРА, ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ЦОПОВНЕНЬ

З.І. Термін д договору.
З.].І. Договір укладено на 201972021 роки. Після закінчення зазначеного строку
Договір продовжує Ліяги до укладення нового. Договір набуває чинності з дня його прийняття
ЧЗГЗЛЬНИМИ 'БбОраУІИ 'ІруДОВОГО

КОЛЕКТИВУ.

3.І

”Сторони вступають у“ переговори ? укладання нового Договору не пізніше ніж за
два місяці до закінчення сгроку дії Договору.
З.І.]. Договір зберігає чинність у разі зміни складу. структури. найменування
Комунальното некомерційного підприємства «Апостолівський центр первинної медикосанітарної допомоги» Апостолівської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської

області.

3.1.4.У разі реорганізації Кому нального некомерційногопідприємства«Апостолівський
первинної медико-санітарної допомоги» Апостолівської міської ради Апостолівського
Дніпропетровської області Договір зберігає чинність протягом строку. на який його
укладено. або може бути переглянутий за згодою Сторін.
З.].З. У разі зміни власника Комунального некомерційною підприємства
«Апостолівський центр первинної мслико-санітарної допомоги» Апостолівської міської ради
Апосголівськоіо району Дніпропетровської області чинність Договору Зберігається протягом
строку йон о дії. але не більше одного року. У цей період Сторони повинні розпочати псрсіовори
про укладення нового чи зміну або доповненнячинногоДоговору.
З.І.о. У разі ліквідації Комунального некомерц ного підприємства «Апостолівський
центр первинної медико-сапігарної допомоги» Апосголівської міської ради Апостолівського
району Дніпропетровськоїобласті Договір діг протягомусього строку проведення ліквідації.
З.]. Сфера дії Договору.
37 ]. Положення Лоіовору поширено на всіх працівників Комунального
некомерційного нілпри+ мст ва «Апостолівський центр первинної медико-санігарної допомоги»
Апостолівської міської ради Апостолівськоіо району Дніпропстровської області та є
обов'язковими як для Роботодавця. гак і для працівників Комунального некомерційного
підприємства «Апостолівський центр первинної медико-санітарноі'допомоги» Ацостолівської
міської ради Апостолівського району Дніпропетровськоїобласті.
22. Сторони визнають Договір нормативним актом., його норми і положення діють
безпосередньо є обов"язковимидля виконанняРоботодавцем трудовим колективом.
З.2.3 Положення Договору. як
трудові договори. що укладають з працівниками
Комунального некомерційного підприємства «Апостолівський центр первинної медикосацітарної лопомогт Апостолівської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської
області. не повинні погіршувати становище працівників порівняно з нормами чинноіо
законодавства. Положення Договору і трудових договорів. що обмежують права гарангії
працівників Комунального некомерційного підприємства «Апостолівський цснгр первинної
цснтр
району

“з

і

і

і

і

медико-санітарної допомоги» Апостолівської міської ради Апостолівського району
Дніпропетровськоїобласті порівняно ч чинним законодавством. недійсними.
33. Нсвід'смноіо частиноюДоговору “додатки до нього (Додатки 142).
3.4.[10рядок внесення змін та доповнень до Договору.
3.4.]. Зміни та доповнення до Договору вносять за потреби лише 'за взаємною згодою
Сторін.
Зацікавлена Сторона письмово повідомляє іншу Сгорону про початок проведення
псрсговорів(консультацій)та надсилає свої пропочиції. Друга Сторона протягом семи днів 3 дня
їх отриманнярозпочинає переговори.
іт.-12. Після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної
згоди щодо змін доповнень, рішення про внесення змін та доповнень до Договору схвалюють
загальні збори трудового колекіиву.
3.43, Жодна зі Сторін протяіом дії Договору не може в односторонньому порядку
приймати рішення про зміну діючих положень., обов'язків за Договором або призупинити їх
в“

і

виконання.
4.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

4.І. Визначити працівникам робочі місця. забезпечити їх матері .ьно-технічними
ресурсами необхідними для виконання виробничих завдань. норм праці та відповідними
умовами праці.
42, Роз'яснитн кояпіому працівнику його права й обов”язки. заівсрдити посадові
інструкції іа ознайомити '; ними. а також із цим Колективним договором Правилами
внутрішньогоірудового розпорядку.
4434 Залучати Уповноваженого до нідгоювки рішень стосовно розроблення та внесення
змін до статуту підприємства. а у частині повноважень представляти інтереси працівників
та захисту 'іх соціа.Іьно-економічнихта трудових прав.
від. Погоджувати '; Уповноваженимпитання:
скорочення робочих місць:
затвердження нових схем посадових окладів: доплаті надбавок до них:
в разі зміни оріанізанії виробництва праці. що маюіь привести до скорочення чисельності або
штату працівників з подальшим їх вивільненням. ініііормувати про це Уповноваженоно не
пізніше як за 2 місяці:
направлення на перепідготовку і псрекваліфікаціюмедичних працівників. які вивільняються при
с ороченні для подальшого їх працевлаштуванняна вакантні місця.
45. Овнаііомлюваги 'з рішенням про зміни в органі аціі' виробничого процесу і праці.
реорганізацію. перепрофілювання закладу. що тягнуть за собою скорочення чисельності або
шгаіу працівників. погіршення умов праці. приймати рішення лише після попереднього
проведення переговорів з Уповноваженим про заходи щодо запобігання звільнення чи зведення
їх кількості до мінімуму або пом'якшення негативних наслідків звільнень. не пізніше як за
тридцять календарних днів до дня персональногопопередження працівників про зміну істотних
умов праці (ст. 32 КЗпП України). або вивільнення(ст. 49: КЗпП України).
4.(7. Вживати заходів до уникнення масових звільнень працівників (понад ІО% від
'іагальної чисельноші працівників установи). При необхідності вивільнення працівників
і

і

розробляти та впроваджувати узгоджену ] Уповноваженим програму працевлаштування
соціальноїпідтримкитаких працівників.
47. Створювати умови для підвищення кваліфікації працівниківпідприємства.
4.8. Проводити не рідше ніякраз на п'ять років у визначеному колективним договором
порядку за рахунок коштів роботодавця навчання Уповноваженого, який бере участь у роботі
органівуправліннясуб'єктів господарювання.
49. У разі виникнення необхідності вивільнення працівників на підставі п. ст. 40 КЗпП
України ттемасового характеру“ здійснювати вивільнення лише після використання всіх
можливостейзабезпечитиїх роботото на іншому робочому місці.
4.10. Своєчасно інформувати служби зайнятості про наявність в закладі вакантних
і

]

робочих місць.
4.11. Нс

розривати трудовий )тотовір 'і підстав. псрсдбачених ст. 40 КЗпП України з
працівниками.перед якими тте погашена заборгованістьіз заробітної плати та інших виплат. Що
здійснюютьсязт ідтпо з чинним таконодавством.
Уповноважений забив 'лзу-сться:
4.12. Сприяти дотриманню трудової дисципліни і Правил внутрішнього трудового
розпорядку.
4.ІЗ. Коттс 'тьту вати працівників з питань трудових прав. соціального захисту. у тому числі
при вивільненні працівників,
4.14. Уповноважений не повинен давати згоду на звільнення працівників та скорочення
пттатів при відсутності економічного обгрунтуванняАдміністрацією шодо скорочення робочих

місць.

4.15. Не ,топусквти 'твільнення за ініціативи Адміністрації вагітних жінок. інок які матогь
дітей віком до трьох років (сті 184 КЗпП України). до шести років. якшо дитина потребує
домшнньот'о дотляду зт і,тпо медичното висновку (ч. 6 ст4179 КЗпП України), одиноких матерів
при наявностідитини віком до 14 років або дитинийінваліда(ст. [84 КЗпП України).
*

4.16. Добиватися задоволення вимог працівників по компенсації матеріальних моральних
збитків. нанесенихїм в результаті конфлікту т Адміністрацієючи при пошкодженніїх здоров'я.
4.17. Здійснювати контроль За дотриманням в КНП «Апостолівський ЦПМСД»
законодавства про працю України та нормативних актів з питань праці та зайнятості.
використаннямі завантаженнямробочих місць.
4.18. Вести роз'яснювальну роботу серед трудового колективу з питань трудових ттрав та
соціального захисту працівників.
4.19. При необхідності ініціювати проведення спільних консультацій Адмтністраціє'ю із
проблем тайнятості '; метою вжиття заходів щодо чапобітання чвільненню або пом'якшенню
наслідків звільнень.
4.20. Представляти інтереси працівників ч охорони здоров'я
в органах державного
управління та місцевого самоврядування.судових орт анах.
і

“з

Сторони 30 (ІЕ ЯІ 'КППЬС
4.21. Увголжувати між собою всі акти установи з питаньорганізації виробництва праці
4.22, Запобігатн виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). а в разі
виникнення прагнути їх розв'язання без зупинки виробничого процесу.
і

інших
4.23. Представляти законні інтереси трудового колективу в державних. судових та
(конфліктів) відповідно
органах тто вирітттеннто індивідуальних.трудових та колективнихспорів
спорів
до КЗпП України та Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових
(конфттіктів)».
1
5. РЕЖИМ ПРАЦІ. ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ
Уповноваженийорган власника:
З.]. Укладає трудові договори з працівниками в порядку. передбаченому законодавством
України. ознайомлює працівників 3 наказом про їх прийняття на роботу.
Застосовус контрактну форму при прийнятті на роботу у випадках. визначених законами
України. на вимоту Уповноваженого трудовим колективом надавати інформацію про умови

контрактів.
52. Надає працівникамроботу відповідно до їх професії, займаній посаді Та кваліфікації.
5.З. Всі праттівттики структурних підрочділів підприємства працюють згідно трафіків
підрозділу. і
роботи. які складаються щомісячно. підписуються керівником структурното
відоМа ттрацівників та [0 днів до
затверджуютьсяАдміністраціґю, Графік роботи доводиться до
введення його в дію.
544. Розпорядок робочого дня визначається згідно Правил внутрішнього трудового
[за їх бажанням)
розпорядку. Адміністрація створює умови для використання працівниками
зміщеногографіку роботи та з виробничої необхідностіможе змінювати даний графік роботи.
55. Режимроботи для поліклінічних підроаді та:
800 год.
"
початок роботи
20. 00 200.
й
закінченняроботи
8.011 1600 год
субота
вихідний
день
неділя
*
57. Встановити режим роботи для працівників адміністративтіо-управлінськогоапарату.
господарсько-обслуговувального персоналу та бухгалтерії:
К (Л) гт)
й
початок робити
І 64 і)!) ви:)!
,
шкіл-тання роботи
15. 00 200.
*
в п 'ятницю
13.15 лад.
перерви ().тя відпочинкт пш хирчтявцння * 12.00(ттш'штт' Он]
*
цііботпа-ниоітя
визначеної
58. Норма тривалості робочого часу встановлюється із ятотриманням
>

А тте більше як 40 год. на тиждень в нормальнихумовах.
Зменшена тривалість робочого часу із збереженням заробітної плати для таких категорій
працюючих(при можливості) встановлюєтьсядля:
вагітних жінок жінок. які мають дітей віком до 14 років. що нотребуютьдогляду матері.
або дитину * інволіда 36 годин на тиждень та 'т'х' *одою та бажанням.
осіб віком від 15 до та років - не більше 24 год:
працівників.чайНЯТИХ на роботах із шкідливимиумовами » не більше 36 год.
59. Час початку і закінчення роботи. порядок роботи змінами. перерви у роботі
встановлюєтьсязгідно з Правилами внутрішньоготрудового розпорядку.
7.7 год. по
5.10. Поліклінічні підрозділи КНП «Апостолівський ЦПМСД» працтоють по
графіках п”ятидсттттото робочого тижня. адміністративно-управлінськийапарат. господарсько-

законодавст ном

і

обслуговувальнийперсонал та бухгалтерія - по 8 годин по графіках п“ятидснногоробочого
тижня.
5.11. Враховуючи специфіку роботи норма робочого часу розраховується виходячи з
наступного:
40 годинттий 57ти денний робочий тиждень при 8-ми годинному робочому дні із двома
вихідними днями для
молодшого персоналу. працівників адміністративно-управлінського
ттерсоналу та бухгалтерії:
апаратуцгосподарсько-обслуч'ову'ючого
385 годинний робочий тиждень за підсумованим обліком робочого часу для лікарів та
середньогомедичного персоналу. реєстраторівмедичних;
і
середнього
36 годинний робочий тиждень при 62 годинному робочому дтті для лікарів
клінікомедперсоналу. які працюють в шкідливих умовах праці (лабораторія), працівники
діагностично'т' лабораторії. які працюють '; інфекційним матеріалом. хімічними речовимнами.
віднесениидо алергепів.
5.14. Напередодні святкових
неробочих днів тривалість роботи працівників. що
53 КЗпП
ттрацюють ттри 40 годинному робочому часі скорочується на одну годину (згідно ст.
і

України).

5.15. Змінювати чи запроваджувати новий режим роботи на підприємстві. в окремих
підрозділах. для катеіорій чи окремих ттрацівників лише після погодження цих питань з
Уповноваженим.
5.16. Забезпечити тривалість перерви між змінами. тцо тривають 12 годин не меншою
подвійноїтривалості роботи в попередній зміні (включаючи й час перерви на обід) Та тривалість
щотижневогобезперервного відпочинку не менше 42 години.
5.15. Чергування лікарів забезпечується згідно графіка. затвердженого Адміністрацією
погодженогоз Уповноваженим.
5.І6. У разі виникненнянадзвичайнихситуацій та запровадження цілодобового чергування
завчасноузтоджувати з Уповноваженимграфіки. порядок і розміри компенсації.
5.17. [іри чергу ваннях тривалістю [2 годин працівнику надається можливість прийняття їжі
місце для цього визначається Адміністрацією по узгодженню т
в робочий час. Порядок
Уповноваженим.Для медпрацівників. які мають 6 годинний або більш короткий робочий день.
тжі
надання обідньої перерви не обов'язкове. їм повинна надаватись можливість прийому
протягом робочого часу. згідно чинного законодавства(ст 66 КЗпП України).
5.І8. Питання про тимчасове залишення робочого місця в робочий Час працівник
зобов'язаний попередньо узгодити з Адміністрацією. При відсутності такого узтоджсння й
погодження за всі наслідки. які можуть виникнути в цьому випадку, відповідальність несе
працівник. Відсутність тта робочому місці працівника більше 3 годин вважається прогулом (ст.
40 КЗпП України).
5.20. Встановити скорочену тривалість робочото часу на тодину на тиждень за письмовою
згодою і з оплатою праці за фактично відпрацьовані години та інших трудових прав для
працівників:жінок. що мають дітей віком до З-ох років або дитину-інваліда. для інвалідів 2- та
і

і

]

Зіт'

групи.

іші. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу встановлена графіком. може
коливатися протягом обпіковапого періоду. але загальна сума годин роботи за обяікований
період мас дорівнювати нормі робочого часу в облікованомуперіод
5.22. Установити гарантовану тривалість щорічної основної відпустки для всіх категорій
працівниківйнсменш як 24 календарних дні. Відповіднодо ст. 6 Закону України «[ [ро відпустки
.

»

2-і' групи - 30 кал. ди,. для інвалідів
1-ї
встановитищорічну основну відпустку для інвалідів та
-і

групи

26 кал.

дн

робота
Установити зодаікові оплачувані відпустки окрсмим каіегоріям працівників.
та інтелектуатьним Навантаженням.
яких пов язана з підвищеним нервовоемоційним
Кабінету
постановою
відповіднодо Списку виробнишв робіт. професій посад. затвердженою
тривалість таких відпусток
МіністрівУкраіни від 17.11 1997 р. М91290 (додати .1) Конкретну
політики
Украіни від
соціальної
визначати відповідно до Наказу Міністерства праці та
робіт. цехів.
30.01.1998 р. М) 16 «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв
на щорічні додаткові відпустки за
професій і посада зайнятість працівників в яких дає право
]ИВИЙ характер праці»
ВаЖКИЧИ УМОВ'АМИ праці та за 0006.
іЗ ІІІКіДЛИВИМИ
5. 23.

і

роботу
5..24

І

УСТ'сІНОВИІИ

Ц '18ТК0ВІ

ОПЛНЧУБШН

ВіАІІуСТКИ

ОКРСУІИМ

КВІЄГОріЯМ

ІІраЦІВНИКІВ

'Ш

77 Основ законодавства Украіни
безперервну роботу відповідно до п. «н» частини нсршоі ст.
Лід 2).
про охорону здоров я (додаток
зг ідно списку посад. робіі
5.25. Установити для працівників з ненормованимробочим днем
7
днів (додаток М 3).
та професій додаткову відпусткутривалістю календарних
за погодженням т
5.26. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати
Уповноваженимне пізніше як 5 січня поточного року.
щорічні відпустки мають Бути надані
5..27 Невикористані основна та додаткова
після закінчення робочого року.
12
працівникові.до кінця робочого року але не пізніше місяців
за який надається відпустка.
років пітряд. а також
5.28. Забороняється ненадання шорічноі відпустки протягом двох
які МШОТЬ право на
'УІПГІОГІШС 18 років ТЗ працівникам
ПрШІіВІІИКЗМ
НСІЮДШІІІЯ Ві,[П)С'1КИ
( ст. 80 КЗпП Украіни).
додаткову ві [пуску іі шкідливимиумовами праці
ВіДІІУС'ІКИ НІ] ЧЗСТИНИ та
НС ІОПуСКаТИ ШСЗ ЗІОДИ працівника ГЮЛІЛУ ЩОРІЧНОІ
5.29.
ВіДКЛИКШ-ІНЯ

”%

ЩОРІЧНОІ

Ві;.ІІІУСТІіИ
ПЗГВГОЦіТНИ“

ЖІІІКВМ ЯКІ мають ДІТЕЙ ВіКОЧ 110 [5 рпКіВ. а ІЗКОЖ
в літній
мають дитину інватіда використовувати щорічну відпустку
матерям. матерям.
період(травень-верссень).
самий псріод подружжям. які
5.31. Надавати право на щорічну відпустку в один той
ПІДПРИЄМСТВі.
працюють на
обліку в зручний
5.32. Надавати відпустки працівникам. які перебувають на диспанссрному
5.30.

ННДЗВЗТИ

ПРАВО

які

ДЛЯ НИХ
5.331.

'ШС
ДОДЗІКОЕІ ОПЛЗЧУВЗІП

ЧЕС'ІИНИ

6.

шііріЧІІОі

ВІДІІуСТКИ

НВД'АЮТЬСЯ

працівникам ПіСЛЯ

ВИКОРИСІЗННЯ

ОСНОВНПІ

ВІДІіуСТКИ.

ОПЛАТА ПРАЦІ. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ

Адміністащіи забав Базується:
та прсмій, за наказом
(11, Визначення посадових октадів та рочмірів доплат. надбавок
Адміністраціїздійснюється відповідно до додатку-ЛШ
у
угочнепня тарифікаціі (зміну посадовоіо окладу) працівників
7. Своєчасно проводити
звання категоріі за
зв'язку із зміною освіти. присвоєнням ім ученото сту.пеня почесного

6

підсумкамиатестації,

о.]. Свосчасно ознайомлювати всіх працівників з умовами оплати праці. Про нове або
чинних умов оплати праці в сторону погіршення. повідомляти працівників не пізніше. як
за два місяці до Їх запровадження (ст. 103 КЗпП України)
6.4. Здійснювати преміювання та надання матеріальної допомоги на оздоровлення
працівників КНП «Апостолівський 11ПМСД» згідно з Положенням ттро матеріальне
стиму:нованнятшМпюк. 51
65. При порушенні термінів виплати заробітної плати компенсувати працівникам втрату
частини зарплати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21402.2001р. На 159 .
Індексаціянарахованоїзаробітної плати здійснюється в порядку.визначеному законодавством.
61). Не приймати в односторонньому порядку рішень. які змінюють установлені в
Колективноуту договорі умови оплати праці.
6.7. Встановити форми ісистеми оплати праці. норми праці. схеми посадових окладів.
ВИНШЮРОД та іНШИХ заохочувальних. комттенсаттійник
уМОВИ ЧНПРОВЗЦЖЄННЯ та рО'ЗИіРИ ІірЄХІІ
гарантійнихвиплат згідно додатків до цього КолективногоДоговору.
68. Уразі зміни законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних
осіб підприємство самостійно проводить зміни тарифних ставок і посадових окладів працівників
із збереженням иіжрозрядних. міжкваліфікаційних(міжпосадових) співвідношень та забезпечує
своєчасне внесення їх до Колективногодоговору.
69. Адиіністрапія забезпсчус своєчасну в повному обсязі виплату заробітної плати
за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) нс рідшс
двох разів на місяць через проміжок часу. ттто нс псрсвищує шістнадцять календарних днтв.
та не пізнішс ссми днів після закінчення періоду. за який здійснюється виплата. Розмір
зміни

і

і

ЗЗРОБЇТНОЇ

ПЇШТИ

за першу

ПОПОВИП)

МіСЯЦЯ ВИ'ЗНЗЧЗГТЬСЯ КПЛСКТИВНИМ ДОГОВОРОМ.

21118

пе

ИЄНіІІС

оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу)
працівника. Якшо день виплати заробітної плати збіга 'ься з вихідним. святковим або
неробочихт днсм. таробітна плата внттлачуе ться напередодні, Заробітна плата працівникам за
весь час ттторічнот' відпустки внп.тачусться не ттізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст.
115.3дійснювативиплату заробітної плати двічі на місяць до 12 та 27 числа.
- за першу половину місяця до 12 числа поточного місяця:
- за другу половину місяця до 27 числа місяця наступного за звітним.
6.10. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти прапівників. за їх вимогою. про
загальну суму заробі тної плат и 3 розшифровкою за видами виплат: розміри підстави утримань:
і

суму зарплат И.
о.] 1. При
6..і2 Час

ІЦО НЗЛСЖИТЬ ЦО ВИПЛЦТИ.

наявностіекономії коштів виплачувати преттіто до Дня мецтичнот о працівника.
відповідно ,10 умов. ВИЧНЗЧСНИХ
ПРОСТОЮ ПСЗВИНИ працівника. ОПЛЗ'ЧуєТЬСЯ
3.118 не НИЖЧЄ
КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВОрОМ.
двох ТрЄТИН тарифної СіЗВІЄИ ІІОСЗДОБОГО окладу.
встановленого працівникові розряду (окладу). При цьому умови знаходження або відсутності
місці
визначаються колективним договором погоджуються
працівників на робочому
Уповноваженим
о.]; Адміністрапіязабсзпсчуґ виплатудоплат надбавок. передбаченихдодатком М 5:
6.14. Оплату працт в надурочний час проводять у подвійному розмірі. в тому числі
при підсумованомуобліку робочого часу.
і

і

Уповноважени тбов ]ЕЄИІЬСЛ
нюваги контроль за:
:

правильністювстановлення посадовихокладів і
ставок працівникам:
своєчасною виплатою заробітної плати,
Спільні д Стаєі
6.16, Затвердження доплат за
несприятливі умови, суміщення професій
(посад).
розширення зони обслуговування. збільшення обсягів
виконуваних робіт, виконанняобов'язків
тимчасововідсутніх працівників.
617. Забезпечити рівні можливості
для чоловіків і жінок та
однакову винагороду за
однакову працю.
7.

ОХОРОНА ПРАЦІ

7.]. Сторони при вирішенні
питань охорони праці і техніки безпеки
керуватимуться
нормами чинного законодавства. Галузевої
угоди вважають. що встановлені законодавчо
пільги, гарантії та компенсації с
мінімальними обов'язковими для
виконання
з метою
забезпеченняздорових і безпечних
умов для працюючих.
і

і

А
Наділ задав 'Іщ еться:
72. Розробити Положення
установи про навчання з питань охорони праці. а
також
затвердити плани-графіки ПРОВСЦЄННЯ навчання та ІІЄрСВірКИ
знань 'і ПИТЗНЬ ОХОрОНИ праці. '!
якими ознайомити усіх працівників,
7.3. Не допускати
до роботи працівників, в т.ч. посадових осіб, які
не пройшли навчання,
інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
7.4. Проводити періодичні
інструктажі на робочих місцях з техніки безпеки
та виробничої
санітар не рідше одного разу на 6 місяців. а
на роботах з підвищеною небезпекою.
не рідше як
один раз на 3 місяці.
Проводити оперативний контроль з
охорони праці та виробничої санітарії (один
раз в
місяць).
7.5. Розробити, за
погодженням з Уповноваженим комплексні
заходи
щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки. гігієни праці
та виробничого середовища, підвищення
існуючого рівня охорони праці. запобігання
випадкам виробничого травматизму. професійним
захворюванням і аваріям, Забезпечити їх виконання. На
реалізацію комплексних заходів
виділяти кошт и в межах фінансового
плану.
7.6, Забезпечувати фінансування
заходів на охорону праці підприємства
у розмірі 0.5% від
фонду оплати праці за попередній рік.
Використовувати кошти на охорону праці за
погодженням з Уповноваженим. тільки на
виконання комплексних заходів, що забезпечують
досягнення встановлених нормативів з
охорони праці.
77. При укладанні трудового
договору проінформувати працівника під
розписку про умови
праці, наявність на його
робочому місці небезпечних і шкідливих
виробничих факторів,
можливі наслідки їх впливу на
здоров'я. а також про його права на пільги і
компенсацію за
роботу в таких умовах.
748. Проводити агесгацію
робочих місць. згідно з розробленим за
участю Уповноваженим
графіку. та за ' результатами.
вживати заходів щодо покращення
умов праці, медичного
обслуговування.оздоровлення працівників та
надання їм відповідних пільг і компенсацій.
7.9. Забезпечити
охорону праці жінок відповіднодо чинного законодавства:

7.10. Не допускати залучення до робіт у нічний час. до надурочних робіт і робіт у вихідні дні
направленняу відрядження вагітних жінок і жінок. пто мають дітей до З (трьох) років
7.11. Щорічно проводити профілактичні медичні огляди всіх працюючих жінок лікарем
акушерегінекологоиз необхіднимибактеріоекопічнимта цитологічнимобстеженнями.
7.І2.Створювати для інвалідів умови праці відповідно до рекомендацій медико-соттіальної
експертної комісії та індивідуальних програм реабіліга
при необхідності організовувати їх
перенавчання або перекваліфікацію. Не допускати залучення інвалідів до надурочних робіт і
робіт у нічний час.
7.13. Забезпечити виконання рекомендацій висновків медичної комісії за результатами
медичногоогляду працівників.
7.14. Не допускати до роботи працівників. які без поважних причин ухиляються від
обовзязковогомедичного огляду.
7.15. Зберігати за працівником місце роботи. середній заробіток за час проходження
медот ляду.
7.16, Проводити переведення працівників за станом здоров'я. згідно з медичним висновком.
за їх згодою. на легшу роботу тимчасово. або без обмеження строку на іншу роботу. Оплату
і

і

праці у ГЗКИХ ВИПЗДКЗХ
7.17. Забезпечити

ПРОВОДИТИ 'іГідМО ЧИННОГО ЗЗКОНОДЗВСТВЗ.

проведення профілактичного флюорографічного обстеження всіх
працюючихна виявленнятуберкульозу.
7.18. Зберігати середній заробіток за працівником за період простою. якщо створилась
виробничаситуація небезпечна для його життя чи здоров'я. яка виникла це з вини працівника.
Факт такої ситуації підтверджуєтьсяспеціалістом з охорони праці за участю Уповноваженого.
719. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки виробничих га санітарнонпобутових
приміщень до роботи в осінньо-зимовий період у термін до
жовтня поточного року.
Забезпечити темпера рний режим у виробничих приміщеннях відповідно до санітарногігієнічпихвимог.
7.20. Проводити виплати вихідної допомоги в розмірі тримісячного середнього заробітку у
випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника.якщо адміністрація не виконує
законодавства про охорону праці. умови колективногодоговору з цих питань.
7.2], Забезпечити“ відповідно до чинного законодавства. здійснення загально-обов“язкового
державного соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та
професійнихзахворювань.
7.22. За працівниками. які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на
виробництві пов'язаним з виробництвом.зберігати місце роботи та середню зарплату на весь
період відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі
неможливості виконання потерпілим попередньоїроботи, забезпечити відповідно до медичних
рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування. встановити пільгові умови та режим
роботи.
7.23. Прово
и спільно з Уповноваженим своєчасне розслідування та вести облік нещасних
випадків. професійних захворювань і аварій на виробництві.
7.24. Забезпечити складання акту за формою Н-і не пізніше трьох діб.
7.25. Проводити щоквартально за участю Уповноваженогоаналіз причин нещасних випадків.
профзахворювань.аварій на виробництві.
7.226. Розробляти заходи щодо зниження та профілактики
травматизму та забезпечувати їх
обов'язкове виконання.
1

і

7.27. Розробити заходи щодо постконтактноі' профілактики для зниження ймовірності
розвитку ВІЛ-інфекціїсеред медичних працівників тта робочому місці.
захворюваності з тимчасової втрати
7.28, Проводити щоквартально аналіз причин
працездатності (ТВП). розробляти та вживати заходи службою охорони праці спільно з
профкомом. щодо зниження та профілактикизахворюваності травматизму.
7.29. Створювати службу охорони праці в установі. відповідно до Типового положення.
затверженого Державним комітетомУкраїни по нагляду за охороною праці.
7.30. Виплачувати одноразову допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві
(профзахворювань) у розмірі суми. визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку
потерпілогоза кожний відсоток втрати ним професійноїпрацездатності.
7.31. Виплачувати в разі тимчасової втрати нрацездат ності, внаслідок нещасного випадку на
виробництві або ттрофзахворювання. допомогу на додаткові витрати на лікування за
представленимивідповідними документами про оплату, згідно висновку МСЬК.
і

Педи ННК“! иновизоба уються:
7.32. Постійно вивчати та викоттувати вимоги нормативних актів з охорони праці,
ДО'ХРИМУВЗТИСЬ правил ТСХНіКИ бЄ'ЗПЄКИ.
7.33. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках. передбачених правилами
техніки безпеки праці.
734, Проходитисвоєчасно у встановленомупорядку обов'язкові медичніогляди,
7.35. Вживати особисто заходи щодо запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на
робочому місці. Своєчасно інформуватипосадовуособу при загрозі їх виникнення.
7.36. Дбайливо та раціонально використовувати майно установи. не долуска и його
пошкодженнячи знищення.
7.37. Здійснювати контроль за дотриманням стороною Адміністрації законодавства про
і
охорону праці. створенням безпечних нешкідливих умов праці. належних виробничих та
санітарно-побутовихумов.
7.38. За порушення Закону та нормативних актів по охороні праці притягувати винних
працівниківдо відповідальності.
8.

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ

84]. Адміністрація та Уповноважений вправі організовувати та планувати проведення
із
комплексу заходів культурно-масової. фізкультурної та оздоровчої роботи виділенням для
цього додаткових конттів із затальних коттттів фінансування.

Адміністрація забав Уязується:
8.2. Забезпечити закладання коштів у фінансовий план підприємства для надання
працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення та виттлатити працівникам матеріальну
допомогу. у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік в межах затвердженого фонду
заробітної плати.
В.З. Надавати додаткові відпустки із зберсженням розміру середньої заробітної плати
у випадках:

вступу працівника до шлюбу 3 календарнідні:
шлюбудітей 3 календарнідні;
ДЕНЬ народженняпрацівника [ Календарний ЦСНЬ:
смерті другого із подружжя або близьких родичів 3 календарнідні;
першого дня навчального року дітей перших.одинадцятий клас. випускний [ клас
загальноосвітніхшкіл Ікалендарнийдень.
84. Здійснювати контроль за:
своєчасністювиплати заробітної плати на підприємстві
дотриманням на підприємстві вимог ст. 113 КЗпП України щодо визначення простоїв не з вини
працівників відповідної оплати за них. а також законності і обґрунтованості надання
роботодавцямивідпусток за таких обставин;
виконаннямграфіків погашення заборі ованості із заробітної плати
виконаннямдоговірних гарантій '; оплати праці.
85. Надавати консультації та безоплатну правову допомогу працівникам ісіміям загиблих
у вирішенні питань про своєчасне і повне відшкодування шкоди. заподіяної працівникові
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. пов'язаним з виконанням ними трудових
обов'язків. а також виплати одноразової допомоги відповідно до чинного законодавства
України.
8.6. Забезпечувати участь представникамУповноваженим, як представникамзастрахованих
осіб в роботі комісії установи із загально-обов'язковогодержавного соціального страхування.
8474 Інформувати працівників підприємства
про порядок отримання санаторно-лікувальних
]

і

путівок.
В.З.

Здійснювати своєчасно в повному розмірі нарахування. обчислення і сплату в
установленому ЗЗКПНОДЗВСТВОМ порядку ВНССКЇВ на 38ГаЛЬНО-ОбОґЯ3КОВСдержавне соціальне
страхування (у тому числі пенсійне) за осіб. які працюють на підприємстві. а також своєчасно
О'ХНЗЙОМЛЮЕН'ГИ

і
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страхових внесків на одержану застрахованими особами зарплату. наявність та рух путівок.
одержаних від робочих органів відділень Фонду та проведенняперерахувань на рахунок Фонду
сум часткової сплати вартості путівоктощо.
8.9. Забезпечувати працівників документами (в тому числі зі шкідливими та важкими
умовами праці), про заробітну плату. суми сплачених страхових внесків на пенсійне
страхування та інші відомості. необхіднідля визначення права на пенсію та їі'обчислсння.
8.104 Здійснювати своєчасне оформлення документів та
представлення працівників до
призначенняпенсій.
8.І І. Захищати ВІЛ-позитивних працівників від дискримінації переслідувань та домагань.
Не розголошувати інформацію про ВІЛ-статус працівників та
дотримуватись правил
конфіденційностіпри роботі з особовими справами ВІЛ-інфікованихпрацівників,
Уповноважени 30
? 'гть
8.124 Використовувати отримані кошти від Адміністрації відповідно до
затвердженого
Положення.
8.13. Проводити оздоровчо-спортивнуроботу в
трудовому колективі.
8.144 Здійснювати контроль за станом лікувально-профілактичної роботи з особами. які
знаходяться на диспанссрному облі . часто тривалий час хворіють.
і

8.15.

Коіпроліовати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг. проведення

культурноАмаСових заходів. доводити інформаціюдо членів трудового колективу.
8.16. Здійснювати контроль за своєчасною повною сплатою власником страхових внесків
і

загальнообовмакове державне соціальне страхування в зв'язку 3 тимчасовою втратою
працездатності та витратами. зумовленими народженням і похованням. своєчасним
матеріальним забезпеченням га наданням соціальних послуг за цим видом соціального

на

страхування.
8.17. Ознайомлюватичленів трудового колективу '; новими нормативними актами з питань
соціального страхування та пенсійного забезпечення. надавати консультативну та методичну
допомогу з питань соціальною Захисту.
8.18. Індивідуальні 'грудові спори розглядати відповідно до Положення про індивідуальні
трудові спори працівників(додаток-АМ).
9.

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.І. Беаоі
но надавати Уповноваженому приміщення. таеоби зв”язку. технічні засоби. за
необхідностітранспорт тощо. для табетпеченняйого діяльності. проведення зборів.
()
Надавати Уповноваженому всю необхідну інформацію З питань. що є предметом цього
Колективногодоговору.
93. Уповноважепому.який не звільнений від своєї виробничоїроботи, надавати вільний від
роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов'язків в
інтересахколективу.а 'іакож на час їх навчання,
94. Уповноваженогозвільняти від виробничоїроботи з оплатою у ровмірі заробітку на час
скликаються Дніпровським ВУВДФССУ у
участі
у конференціях. семінарах шо
Дніпропетровськійобласті (фонд соціальногострахування).
від
який
95. Уповноважений.
виробничої роботи. не може бути підданий
не звільнений
дисциплінарномустягненню.
%. Забезпечити вільний доступ до матеріалів. документів. а також до всіх підрозділів
служб підприємства для здійснення Уповноваженим контролю за дотримання чинного
законодавства.станом охорони праці техніки безпеки. виконання Колективного договору ( ст.
247 ч, 12 КЗпП України).
97. На вимогу Уповноваженого надавати в тижневий термін відповідні документи.
інформацію та пояснення. що стосуюгься додержання законодавства про працю. умов праці.
соціально-економічних прав ПраЦіВПИКіН ТВ рО'іВИТКу
ВИКОНЗПНЯ КОЛЄКТИБНОГО ДОГОВОР).
підприємства
98. ]Іадаваіи можливість Уновноваженому перевіряти розрахунки з оплати праці та
і
державного соціальноіо страхування. використання коштів на соціальні та культурні заходи
житловебудівництво.
доповнень до Статуту
99. Забезпечити участь Уповноваженого в підготовці змін
підприємства(підготу вання проєкту Статуту). обов'язковий розгляд його пропозиці
9.10.
На принципах соціального партнерства проводити зустрічі. консультації.
інформуватиУповноішженогопро плани напрямирозвитку підприємства.
і

і

і

.

і

10.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Ставили забав 'я уються:
Ю.І. Періодично (щокварталу)
проводити Зустрічі Адміністрації та Уповноваженого ';
працівниками відділень підприємства. на яких надавати інформацію
про хід виконання
Колективноіо дон овору (за окремим графіком).
102. Двічі на рік (липень, грудень) спільно аналізувати хід
виконання Колективного
доґовору, заслуховувати звіти Сторін про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах
(конференції)трудового колективу.
ІО.3. У разі несвоєчасного виконання зобов'язань
Колективного договору, аналізувати
причини та вживатитермінові заходи щодо забезпеченняЇх реалізац'"
ІОА. Особи. з вини яких
порушено чи не виконано зобов'язання щодо Колективного
договору несуть відповідальністьзгідно із чинним законодавством.
105. Особиі що представляють Адміністрацію чи Уповноваженого винні
в ненаданні
інформації. необхідної для ведення коле'ивних переговорів і здійснення
контролю за
виконаннямКолективного договору. несуть відповідальністьзгідно із чинним
законодавством.
11.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Колективногодоговору поширюється на всіх працівників підприємства.
1142. Пропозиціїкожної зі
сторін. щодо внесення змін і доповнень до Колскт ивноґо договору“
сторони розглядають спільно приймають рішення у ІОАти денний термін з дня їх
отримання
І

14]

Дія

і

іНШОЮ СІ'ОРОНОЮ.

]І.3. Усі питання. не врегульовані цим Колективним
договором, регулюються чинним на

День ЇХ
І.4.

ВИНИКНЕННЯ 'БЗКОНОЛНВСТНОИ.

Цей Колективний договір складений у
трьох примірниках. які мають однакову
юридичнусилу.
Сторини, що підписали Калвктишчий договір:
І

022

Даг-м:

:,

.Аснс

:тсЕІЧЩЕЕЕС

