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ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА НОРМАТИВІВ ПРАЦІ.
.

Кодскс законів про працю України від 10.12.1971рок /в редакції за станом
на 19.10.2000 рік/.
Постанова КМУ М1298 від 30.08.2002р. “Про запровадження єдиної
тарифної сітки розрядів і
косфініь'нгів '; оплати праці працівників установ. зґклаців та організацій
окремих галузей
бюджетної сфери“. Із змінами та доповненнями.

.

Закон України "Про колективні договори га угоди“ від 01.07.93р. М 3356

;

ХІІ

“:

змінами

ннессниии Законами України від 17412496рц На 607/% * ВР від 23.01497р. На 137/98 * ВР.
.

Закон України "Про порядок вирішсння
колективних трудових спорів /конфлікгівГ' від

.

Закон України "Про відпустки“ від 15,11.96р. з змінама
та доповненням в 2000р.

.

Закон України "Про професійні спілки”. їх
права та гарантії їх діяльності від 15.11.94р. М:

03.03.98р, Мы 137/98 * ВР.

1045" ХІУ
Закон України “Про охорону праці" від 21 листопада 2

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
І.Мета укладення
колективного договору
І.І.
Колдоговір укладено відповідно
до чинного законодавства
є правовим
актом, який регулює
України і
виробничі, трудові і
відносини між Адміністрацтєю
та трудови колективом соціально-економічні
”
Апостолівської
в особі
.
..
.
е а
Н

..

лікарні ветеринарно
медицини.
] .2.
Положення і норми
колдогов
законів про працю
України, Законами Ук
угоди». «Про оплату праці».
чинних діючих нормативних «Про охорону раді», «Про відпуски» та інших
законодавств країни і міжнародного
галузевої угоди.
права, та

остолівської
жа
медицини(скорочено Апостолівська
ветлікарія), в особі в.о.
Терещенка Віктора Івановича
начальника
(надалі іменується
сторони. та первинною
”Адміністрація"), з однієї
профспілковою організацію
від імені трудового
колективу Апостолівської
ветлікарні в особі лови п о
Желіби Ю ія Анатолійовича
спілкового комітет
(надалі іменується
які діють відповідно
”Профспілка"), з іншої
до своїх повноважень,
сторони,
їх ('татутами
визначених
чинним
та цим
законодавством,
12. Сторони колдоговором.
підтверджують обов'язков'сть
виконання умов цього
колдоговору з урахуванням фінансового
стан Апостолівської
реальності забезпечення
ветлікарні і
прийнятих зобов'язань. Жодна із
колдоговір, не може в
сторін, що підписала
односторонньому поряд у припинити
положень.
виКОНання його
23. Адміністрація визнає
Профспілку єдини повноважним
ТРУДОВОГО КОЛЄКТИЕУ
представником
у переговорах 3 ПИТЗНЬ
ре УЛЮВЗННЯ трудових ВіДНОСИН.
норм та оплати праці.

;

3.Сфера та термін дії
колдог вору
З.І.Положення та норми
колдоговору поширюються на всіх
Трудовогоколективу. незалежно
працівників
від того, чи є ВОНІ членами
3.24Невід'гмною частиною
Профспілки.
33. Зміни та доповнення колдоговору є Додат и до нього (Л9М1,2,3,4,5,6).
зв'язку із змінами в діючому до колдоґовору вн сяться протягом його дії у
законодавстві, а також з ініціативи
однієї із сторін.

33. Зміни та доповнення до колдоговору вносяться протягом його дії у
зв”язку із змінами в діючому законодавстві, а так ож з ініціативи однієї із сторін.
Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колдоговору

надсилаються іншій у письмовій формі, роз глядаються спільною робочою
комісією сторін в 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною і
набирають чинності після схвалення конференцією трудового колективу
працівників та підписання сторонами.
В окремих випадках, коли зміни і доп..внення до
цього колдоговору
обумовлені змінами чинного законодавства бо угод вищого рівня та
спрямовані на поліпшення становища працівн,.ків і не викликають протиріч.
вони набирають чинності після проведення переговорів у
встановленому
порядку і підписання повноважними представни::ами сторін.
3.4. Прийнятий на 2019 й 2021 роки колдог' 'вір набуває чинності з дня його
підписання представниками сторін і діє до п дписання нового колективного
договору або перегляду чинного.
35, Колдоговір зберігає чинність у вип адку зміни складу, структури,
найменування органу, від імені якого укладено ц ай колдоговір.
З.с. У разі реорганізації організації це“ колективний договір зберігає
чинність протягом строку, на який його укладен , або може бути переглянутий за
згодою сторін.
3.7. У разі зміни власника організації, чи іНіСТЬ
колдоговору зберігається
протягом строку його дії, але не більше одн го року. У цей період сторони
повинні розпочати переговори про укладення ь ового чи зміну або доповнення
чинного колдоговору.
3.8. У разі ліквідації організації колдогов р діє протягом
усього строку
проведення процедури ліквідації.
4.Повід мна реєстрація та доведення змісту колдоговору до трудового
колективу
4. ]. Сторони протягом 5-ти днів після прийняття
даного колдоговору на зборах
трудового колективу підписують його і не пізні:це, ЯК через два ТИЖНі ДОВОДЯТЬ
його зміст до всіх працівників.
42. Адміністрація подає колдоговір на реєо" рацію протягом 5 днів з дня
підписання його сторонами до відповідного органу місцевого
самоврядування.

Розділ 11
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УТАНОВИ
Адміністрація зобов'язується:
2.1

Забезпечувати створення необ); ідних організаційних умов

для

високопродуктивної діяльності організації.
2.2. Надавати трудовому колективу обладнання, інструменти, приміщення,
засоби зв'язку, транспорт та інше необхід те для виконання функціональних
обов'язків.
2.3. Дотримуватися встановленого в організації порядку узгодження
підписання договорів. отримання товарне

-

і

'атеріальних цінностей, оформлення

відряджень та інше.
2.4. Уважно відноситись до нестатків

Тс

запитів працівників, покращувати

умови праці та побуту.

25. Здійснювати контроль за використ анням та списанням біонрепаратів
ввиділених на проведення ветеринарних протг епізоотичних заходів.
2.6. Дотримуватися цільового використаННЯ коштів отриманих від

НЗДЗННЯ

платних послуг населенню.

Працівникизобов,язуються:
2.7. Якісно та своєчасно надавати насел =нню платні послуги згідно Наказу
Міністерства аграрної політики та продовол ства України від 13 лютого 2013
року М: 96 (у редакції наказу Міністерства а рарної політики та продовольства
України від 26 січня 2016 року На 18 ) Зар- :єстровано в Міністерстві юстиції
України 16 лютого 2016 р. за

М»

244/28 374 з діагностики, лікування та

профілактики захворювань тварин та птиці я

В

ПРИВаТНИХ ТВК

] В

КОЇІЄКТИВНИХ

господарствах.
З.В. Розширювати види ветеринарних ппа' “НИХ ПОСЛУГ.

29. Впроваджувати

у ветеринарну практ ику досягнення науки

і

передового

досвіду.
2.10. Забезпечувати при здійсненні сво х завдань
керівництвом ветлікарні.

і

функцій взаємодію

з

Розділ ПЕ.
Забезпечення заі'нятості
Зобов”язання адміністрації:
4. Забезпечити
повну зайнятість і використання працюючих відповідно до

професії, кваліфікації.

4.1. Забезпечити збереження робочих місць,
першочергового скорочення вакантних посад.

разі скорочення штатів

і шляхом

42. Не допускати масових звільнень
прац вннків (понад

10% від загальної
чисельності працівників). При необхідності вивідьнення
працівників розробля ги
та впроваджувати узгоджену з профкомо и
програму працевлаштування
соціальної підтримки таких працівників.
43. Попереджати працівників про їх можлив вивільнення
не пізніше як за два
місяці до дня звільнення відповідно з ст. 49-2 (ЗпП
України.
44. Після попередження про звільнення щоти кня на
протязі 2-х останніх місяців
роботи надавати працівнику ] вільний від роб оти
день зі збереженням середньої
заробітної плати для пошуку роботи.
45. Зберегти на протязі одного року за нраців
никами, звільненими ? установи у
зв'язку зі скороченням штатів, право на
у ладання трудового договору та
повторне прийняття на роботу в разі пр ийняття на
роботу працівників
аналогічної кваліфікації.
]

4.6. У період, коли з”явилися
передумови ск речення штатів, не приймати на
вакантні посади нових працівників.

4.7. Організувати взаємодію з
центром зайнят *сті з питань працевлаштування і
інформувати працівників відносно вакансій в ін ших
установах, підприємствах.
48. Профспілковий комітет зобов”язується:
49. Здійснювати контроль за виконанням закоНОДаВЧИХ
та НОРМЗТИВНИХ аКТіВ
питань праці та зайнятості.
4.9.І. При необхідності ініціювати
провед =ння спільних консультацій із
роботодавцем з проблем зайнятості з метою
вжиття заходів для запобігання
звільненню чи зведення їх кількості до мінім
уму, або пом'якшення наслідків
звільнень.
'

4.9.2. Здійснювати громадський контроль
нарахування. обліку

і

321

ПОБНОТОЮ

виплати заробітна“ плати

загальнообоґязкове державне соціальне стр ахування,

ТЗ.

та своєчасністю

СПЛЗТИ

ПОДаННЯ

внесків на

ВіДОМОСТеЙ ДО

системи персоніфікованого обліку, інформування застрахованих працівників про
нарахування їм страхових внесків.

4.93. Представляти інтереси кожного члена п эофспілки з усіх питань пов”язаних
з прийомом на роботу, звільненням та перехс цом на іншу роботу, підвищення їх

кваліфікації та просуванням по службі.
4.9.4. Контролювати дотримання трудового законодавства
відносин та робочого часу.

3 ПИТЗНЬ

ТРУДОВИХ

4.95, Організовувати семінари з правового нав чання працівників.
4.9.6. Сприяти створенню сприятливої т] )удової атмосфери в колективі.
Проводити в колективі виховну роботу з метокз:
- недопущення з боку працівників вчинків, не ,умісних з посадовими обов'язками
або таких, що дискредитують установу;
-

дотримання правил внутрішнього трудс ВОГО розпорядку

ТЗ

РЄГЛЗМЕНТУ

установи;
забезпечення

виконання

СЛуЖбОВИХ

С

боґязків, визначених розділом

функціональних повноважень;
-

раціонального використання електричної та теплової енергії, води, експлуатації

за призначенням будівлі та приміщень, технііс , обладнання та меблів.

Розді
ТРУДОВІ ВЩНО СИНИ
Сторони домовилися:
4.]. Жодний трудовий договір,
укл..дений між Адміністрацією ТЗ
працівником. не може суперечити чинному за
конодавству та цьому колдоговору
таким чином, щоб при порівнянні в останні .
права та інтереси працівника у
трудовому договорі були б якимсь чином об межені. У разі виникнення
такого
протиріччя відповідні положення трудового до
говору визнаються недійсними.
Адміністрація зобов*язується:
42. До початку роботи за укладеним трудовт м
договором:
- ознайомити працівника з
трудовим дого зором;
>
під розписку розтлумачити праціві.икові його
і
повідомити про умови праці, наявність на бочому місці права і обов”язки,
ро
наявних
можливих
небезпечних і шкідливих факторів. можливі на спідки їх
впливу на здоровія, його
права на пільги і компенсації за роботу в так их умовах відповідно
до чинного
законодавства і трудового договору;
- ознайомити працівника з правилами
вну рішнього трудового розпорядку;
- визначити працівникові
робоче місце, з абезпечити його необхідними для
роботи засобами;
проінструктувати працівника з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни
протипожежної безпеки.
42. Не вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої
трудовим
договором.
43. Здійснювати переведення працівника в а іншу роботу, тільки
за згодою
працівника, за винятком випадків, передбачен 1Х статтею 33 КЗпП
України та в
інших випадках. передбачених чинним
ЗЗКОНОДЗВСТВОМ,
у
порядку.
передбаченому статтею 32 КЗпП України.
4.4. Розробити та затвердити для кожного
працівника його функціональні
обов”язки (посадову інструкцію, інструкцію іі о
робочому місцю), ознайомити
його з ними і вимагати лише їх виконання. В
функціональних обов”язках може
бути передбачено виконання одним із працівників обов”язків іншого
лише в разі
тимчасової відсутності останнього у звязку з ): воробою, відпусткою або
з інших
поважних причин, при чому такі обов“язки м ожуть бути покладені
на іншого
працівника за додаткову плату та з урахуванням його
реальних можливостей
виконувати їх, тобто з урахуванням відповідної професійної підготовки і
зайнятості при виконанні безпосередніх оботґязі ів.
4.5. Здійснювати вивільнення працівників з підстав,
зазначених п.] н.] ст.40
КЗпП, лише у випадках. якщо неможливо перевести працівників, уйого
за
згодою.
на іншу роботу, та за попередньою згодою проф
кому.
>

праці

і

Працівникзобов'язується:
4.6. Сумпінно і якісно виконувати свої обов“язки,
працювати чесно і
добросовісно, дотримуватись дисципліни прац , своєчасно і точно
виконувати

!

вимог
розпорядження Адміністрації або уповноважених нею осіб, дотримуватись
майна, на
нормативних актів з охорони праці, дбайливо тавитись до державного
звіти про виконання своїх
прохання або вимогу Адміністрації негайно н здавати
конкретних обов'язків.
Профспілка зобов'язується:
4.7. Розглядати обґрунтоване письмс.ве подання Адміністрації про
розірвання трудового договору з працівника м, який є членом профспілки, у
випадках передбачених законодавством.
Повідомляти Адміністрацію про при їнятс рішення у письмовій формі в
З-х денний строк після його прийняття.
4.8. Забезпечити дотримання працівникам 1 функціональних обов"язків.
РЕЖИМ РОБОТИІ В!)ІПОЧИ НКУ
Адміністрацію зобов'язується:
4.9. Встановити тривалість робочого часу для:
49], Ветлікарів, завідуючих дільниць ветмедицини, ветсанітарів,
тривалістю 38,5 годин на тиждень (Гл. ІУ Ст. 5 ] п.2 Кодексу законів про працю);
493. інших працівників Апостолівсько' ветлікарні тривалістю 40 годин на
тиждень.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочувати на
годину.
4.10. Спільно з профкомом затвердити Правила внутрішнього трудового
розпорядку (додаток На 4 до колдоговору). внт сити до них зміни та доповнення.
41 1. Встановлювати тривалість нічної р боти до чинного законодавства.
4. і 2. Забезпечувати працівникам право н а відпочинок наданням щорічних та
додаткових відпусток на умовах і в обсягах пе редбачених Законами України "Про
відпустки" а також цим колдоговором:
а) гарантовану тривалість щорічної опл ічуваної відпустки 24 календарних
дні для працівників;
413. Черговість надання відпусток визна“ 'ати графіком відпусток, який до 05
січня поточного року затверджується керівнитсм за погодженням з Профспілкою
і
доводити до відома всіх працівників.
При складанні графіка відпусток урахову'вати інтереси організації, особисті
інтереси працівників та можливості для їх відп очинку,
4.14. Надавати додаткові відпустки праці зників, за особливий характер праці
та ненормований робочий день. що мають право на них, і не є державними
службовцями, зазначені в додатку М 5 до цьо го колдоговору.
4.15. Надавати працівникам додаткові оп Іачувані відпустки у розмірі 3 діб у
зв'язку із вступом до шлюбу, народженням ди типи, у разі смерті рідних: чоловіка
(дружини), батьків (вітчима. мачухи )7 дитини пасинка, падчерки), братів. сестер.
Оплата цих відпусток проводиться в ме)! ах бюджетних асигнувань.
416. За умов. передбачених статтею 2. Закону України “Про відпустки“
працівникам надавати відпустка без збережеп ;ня заробітної плати.
Відповідно до статті 26 Закону України “Про відпустки” працівнику може
надаватися відпустка без збереження заробітної ПЛЗТИ за ЗГОДОЮ СТОРіН. але НЕ
більше 15 календарних днів на рік.
1

%?

4.17. Надавати працівникам соціальні ві дпустки у порядку і на
умовах,
передбачених чинним законодавством.
4.18. Надавати працівникам додаткові в ДПУСТКИ у ЗВ'ЯЗКУ З НЗВЧЗННЯМ
у
порядку і на умовах. передбачених чинним зак ЗНОДЗВСТВОМ.
Профспілка зобов,язується:
4.19. Надавати працівникам безкоштовну [ ] равову допомогу та консультації з
чинного законодавства. У разі порушень їх трудових прав представляти та
відстоювати права працівників у відносинах з А Хдміністрацієюу судових
органах.
ОРГАНІЗАЦІЯ ] ІРАЦІ
Сторони зобов'язуються:
4.203апобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а
у
разі виникнення намагатися їх вирішити без зуттинення діяльності організац'
4.2]. Забезпечити необхідні умови дл т ефективної роботи комісії
по
трудових спорах.
Адміністрація зобов'язується:
4.23. Забезпечити працівників матеріально-технічними
ресурсами.
необхідними для виконання ними покладених на них завдань, і відповідні
умови
праці в межах об'єму фінансування та мат еріально-технічного забезпечення
вищестоящим по підпорядкуванню органом.
4424. Забезпечувати додержання праців
ннками трудової дисципліни та
правил внутрішнього трудового розпорядку.
425. В процесі здійснення керівництва тр УДОВИМ КОЛЄКТИВОМ ДіЯТИ В межах
правового поля, встановленого законодавством України.
Профспілка зобов”язусгься:
4.26.Сприяти виконанню працівниками покладених на них завдань.
додержуванню ними трудової дисципліни, вим т нормативних актів про охорону
праці, дбайливому сгавлентподо державного майна.
4.27.3аохочувати працівників, що відзна'тилися своїми досягненнями
при
виконанні трудових обов”язків, засобами, які 5 в розпорядженні
профспілкової
організації.
РОЗДІЛ У
ОПЛАТА ПРАЦІ
5.і. Апостолівська ветлікарня, підпоряд
'овується Головному управлінню
Держпродспоживслужби
в
Дніпропетровській
області.
Фінансування,
маіеріально- технічне забезпечення Апостолівсцкої ветлікарні та її
структурних
підроЗДІЛІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за рахунок КОШТІВ дер. жавного бюджету.
Оплата праці працівників здійснюється у ві пповідності до постанов
Кабінету
Міністрів України від 30 08. 2002р М91298 “Їі ро оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіц ентів з оплати праці
працівників
установ, закладів та організацій окремих газ] узей бюджетної сфери” (далі *
постанова КМУ М 1298), Постанова КМУ М97 2 від 27.07.2007р. «Про надбавку
за вислугу років спеціалістам ветеринарної ме
дицини», «Закону про Бюджет»
України на поточний рік, «Положення про плату праці». «Положення
про

//

преміювання», штатного розпису Апостоліі ської ветлікарні та інших
норм
законодавства України.
Адміністрація зобов'язується:
2. Встановлювати посадові
оклади пра цівникам згідно штатного розпису
затвердженого керівником відповідної вищестсящої установи (Додаток 7).
5.3. Виплачувати заробітну
плату працівн кам не рідше двох разів на місяць
в терміни 15 та 30 числа щомісячно. У разі ко 114
день виплати заробітної плати
збігається з вихідним, святковим або не )обочим
днем, заробітна плата
виплачується напередодні.
Виплачувати заробітну плату працівникам а першу
половину місяця не менш
як 50 % тарифної ставки (посадового о кладу) працівника
за фактично
відпрацьований час.
5 4. У межах фонду
заробітної плати затв ердженого в
і
видатків встановлювати працівникам надбавки та ДОПЛЗТИ кошторисах доходів
ДО посадових окладів,
які передбачені чинним
законодавством згідно додатку М; 1 та
М 2.
Встановлювати надбавку за складність і напруженість додатку
в розмірі до 50%
посадового окладу.
Надбавка скасовується або зменшуєтьсЯ
у разі НЄСВОЄЧЗСНОГО виконання
працівником завдань погіршення якості р оботи і
трудової
дисципліни Скасування надбавок проводити * а наказомпорушення
керівника організації з
обов язковим зазначенням конкре гних обставит які
потягли скасування.
[
5. 5. Здійснювати преміювання
працівник в в межах фонду преміювання
утвореного у розмірі не менш як 10 відсогк в посадових окладів
та економії
фонду оплати праці затвердженого кошторисоц доходів і видатків
організації та
відповідно до Положення про порядок прем іювання
працівників організації.
зі ідно з додатком На 3 що додається.
5.6. Подавати матеріали на керівника та і того
заступників до вищестоящої
установи. щодо їх преміювання та встановлення їм надбавок.
5.7. іЦомісячно, при виплаті заробітної пл ати повідомляти
працівників про
загальну суму нарахованої заробітної плати з озшифровкою видів і
розмірів ії
і
складових, про розміри
підстави відрахувц нь, суму заробітної плати, що
належні ь до виплати.
58. Проводити індексацію заробітної пл іти у зв”язку з
ростом індексу
споживчих цін згідно чинного законодавства.
5.9 Виплачувати заробітну плату праці НИКЗМ за весь
час щорічної
ВІДПУСТКИ не пізніше ніж 38 три ДН] До
початку В ідпустки
Профспілка зобовязується:
5. [0 Здійснювати
контроль за дотримання законодавства 3 ПИТЗНЬ ОПЛЗТИ
праці своєчасною виплатою заробітної плати.

М/

Розділ У!

умови ТА ОХОРОНА

ПРАЦІ

Адміністрація зобов'язується:
6.1. Забезпечити безпечні умови праці на робочих місцях, належне
функціонування системи управління охорон ою праці згідно Закону України
«Про охорону праці», для чого:
?“
призначати посадових осіб, які забезпечуиЗТЬ вирішення КОНКРЄТНИХ ПИТЗНЬ
праці, затверджувати інструкз тії про їх обов'язки, права та
охорони
відповідальність за виконання покладених На них функцій;
у забезпечувати фінансування профілактичних заходів праці у розмірі не
менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці, як організації, що фінансується за
рахунок державного бюджету та викон; вати комплексні заходів щодо
досягнення встановлених нормативів та під''ищення існуючого рівня охорони
праці в повному обсязі (додаток М 6 до колд говору);
у розробляти ] затверджувати положення, інструкци, 1НШ1 акти з охорони
праці, що діють в межах організації та встан влювати правила виконання робіт
і
поведінки працівників під час виконання трудових обов'язків;
при укладанні трудового договору інформу вати під розписку працівника про
умови праці, наявність на робочому місті н гбезпечних і шкідливих факторів.
можливі наслідки їх впливу на здоров“я, а також його права на пільги і
компенсації за роботу в таких умовах;
забезпечувати проходження інструктажу, навчання працівника з питань
охорони праці, спеціальне навчання на роботах з підвищеною небезпекою;
організовувати проведення за кошти ор “анізації обов'язкових медичних
оглядів працівників;
видавати безкоштовно працівникам, як мають право на отримання,
спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші асоби індивідуального захисту за
встановленими нормами, а у разі передчасно “0 зношення вказаних засобів не з
вини працівника замінити їх за свій рахунок ;
забезпечувати санітарна-побутові умови на робочих місцях, які повинні
відповідати вимогам нормативних актів з хорони праці. в т.ч. медичними
НПТЄЧКНМИ, ПИТНОіО ВОДОІО 1 т.д.;
видавати безкоштовно миючі засоби (господ ірСЬКЕ: мило) працівникам, робота
яких пов”язана із забрудненням рук та тіла.
6.2. У разі виникнення надзвичайних ситуа 1ій і нещасних випадків вживати
термінових заходів для допомоги потерпілям, залучати при необхідності
професійні аварійно-рятувальні формування.
63. Проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій відповідно до чинного зак нодавства.
Працівникизобов'язуються:
6.4. Знати і виконувати вимоги норматиЕ'НИХ актів про охорону праці,
правила поводження з машинами, механізм ами, устаткуванням та іншими
технічними засобами, користуватися засобами толективного та індивідуального
захисту.

/]

6.5. Додсржуватися зобов”язань щодо о корони праці, передбачених цим
колдоговором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6.6. Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні
оглядиі
6.7. Співпрацювати з Адміністрацією у справі організації безпечних і
нешкідливих умов праці, особисто вживати : тосильних заходів щодо усунення
будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоровію
оточуючих людей і навколишньому природн му середовищу, повідомляти про
небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу,
Профспілка зобов'язується:
6.8. Здійснювати контроль за додержанням Адміністрацією
нормативних актів
з охорони праці, створення безпечних і нешкідд їивих
умов праці.
69. інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці.
610. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в
шкідливих і небезпечних умовах праці.
о.] ]. Приймати участь:
- в розслідуванні нещасних випадків, профза ворювань, аварій, складанні актів
про нещасні випадки на виробництві;
- у проведенні атестації робочих місць, посадових осіб, на знання
нормативних
актів з охорони праці.

Розділ УП
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ г РАЦІВНИКІВ
Адміністрація зобов'язується:
7.]. Здійснювати усі види загальнообов'язко.,ого державного
страхування своїх
працівників.
Усі працівники підлягають:
- загальнообов'язковому державному СОЦіа
шьномустрахуванню;
- загальнообов'язковому
дерЖавномупенсійному страхуванню;
- загальнообовзязковому
державному соці шьному страхуванню працівників
від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання;
72. Створювати належні умови для д яльності Комісії з соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втрат”ю працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням в ор ганізації та через них здійснювати
призначення та контроль за правильним нара куванням ] СВОЄЧаСНОЮ ВИПЛаТОК)
матеріального забезпечення застрахованим(
зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності, допомоги по вагітності та п блогах, при народженні дитини.
догляду за дитиною до досягнення нею трирічн го віку, на поховання)
Профспілка зобов'язується:
73. Ознайомлювати членів профспілки З НОВИМИ нормативними актами 3
питань соціального страхування та пенсійного з збезпечення.
Сторони

СОЦІАЛ ЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ
спільно форму ати, РОЗПОДЇЛЯТИ
домовилися

КОШТИ

на

виходячи з реальних фінансових можливостей
організації відповідно до
виділених та затверджених кошторисів доходів
та видатків організації. А саме:
В межах фонду заробітної
плати, затвердженого у кошторисі доходів та
видатків. працівникам надавати матеріальну
допомогу:
а) на оздоровлення:
- в розмірі не більше ніж
один посадовий оклад на рік - працівникам, оплата
праці яких здійснюється відповідно
до постанови КМУ М: 1298;
Адміністрація зобов'язується:
7.4. Забезпечити відрахування
коштів Прс фспілці в розмірі не менш
як ],0%
фонду оплати праці на проведення
культурно-масової і фізкультурної роботи,
оздоровлення працівників та їх дітей.
75 Виділяти та облаштовувати кімнати я
дл відпочинку та приймання їжі.
7.6. Забезпечити
належне утримання, п рибирання службових,
соціальнопобутових приміщень та збереження особисти
х речей працівників (одяг, взуття) у
роздягальнях.
7.7. Надавати працівникам
вільного часу на проходження
медичних оглядів,
отримання медичної допомоги. За згодою и ерівника
структурного підрозділу,
працівнику може бути надано вільний час 11а
прибуття
в
державні органи для
вирішення соціальночпобутових питань без б
удь-яких відрахувань із заробітної
плати та інших санкцій.
Профспілка зобов”язується:
7.8. Організовувати
проведення культурнозаходів для працівників організації та членів їх асових, спортивних та оздоровчих
сімей
7.9. Сприяти
проведенню оздоровлення дітей дитячих таборах.
7. і 0. Ознайомлювати
членів профспілки з новими
нормативними актами з
питань соціального захисту.
Розділ УІП
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Адміністрація визнає профспілкову
стора Ну ПОВНОВЗЖНИМ ПРЄЦСТЗВНИКОМ
інтересів працівників, які працюють в
організац 'ї, і погоджує з нею накази та інші
локальні нормативні акти у
випадках, передбачеНИХ чинним законодавством.
Адміністрація зобов'язується:
З.]. Для реалізації повноважень
Профспілки, передбачених ЧИННИМ
колдоговором, створювати належні умови відповідності
із статтями 247 - 249
у
КЗпП і ст.ст. 38, 40- 43 Закону
України "Пр професійні спілки, їх
права та
гарантії діяльності ".
8 .2. Не звільняти членів
профкому з займ ВНИХ посад 683 ЗГОДИ ЗВГЗЛЬНИХ
зборів (конференції) профспілкової організації.
83. Надавати голові та членам профкому вільний
від основної роботи час
для вирішення профспілкових питань.
84. Створити умови для діяльності профспіл,,ової
організації:
безплатно надавати профкому приміще
ННЯ З НЕОбХІДНИМ обладнанням,
'] ЄЛЄфОНОМ,
ОПЗЛЄННЯМ. ОСВІ'ГЛЄННЯ
М'.

%,“

забезпечити утримання бу>галтеріо
ю
профспілкових внесків у
встановленому порядку (зтідно з заявами
пра цівників) та перерахування їх
на
рахунок профспілкової організації:
на безоплатній основі Надавати
які є в розпорядженні
іщення,
при
адміністрації, для проведення зборів
та інших аходів профспілки.
85. Надавати можливість профспілковій
( тороні перевіряти
ОПлати праці та
розрахунки з
державного соціального стра ування,
використання коштів на
соціальні та культурно-масові
заходи.
Е.б. Брати участь
у заходах профспілкової стор они на її
запрошення.
Розділ [Х
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯ] и

колдоговору

О.І. Сторони
зобов'язуються здійснювати КОНТРОЛЬ
за виконанням ЧИННОГО
колдоговору і раз на рік до 25 грудня. звітувати
про виконання йОГО ПОЛОЖЄНЬ та
норм перед трудовим колективом.
9.2. Для поточної
оцінки стану виконання
колдоговору, підбиття підсумків
його виконання, а також
для розгляду конфліктних ситуацій,
що виникають у
'ЗВЗЯЗКУ З неналежним
ВИКОНЗННЯМ КО
лдоговору, творюється двостороння комісія
; представників сторін.
93. Здійснювати обмін інформацією
з питань, які Є предметом КОЛДОГОВОру.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ІШДПИСАЛИ
Від про
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