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Цей 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», законодавства України про охорону здоров'я, інших 

нормативно-правових актів України, положень Генеральної, Галузевої та 

територіальної угод з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-

економічних відносин і узгодження інтересів найманих працівників та 

зазначеної нижче сторони Роботодавця, і включає зобов`язання сторін, які 

спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи 

комунального некомерційного підприємства – закладу охорони здоров'я, 

реалізації професійних, трудових і соціально-економічних прав та гарантій 

працівників, встановлення для них додаткових, порівняно із законодавством, 

пільг та компенсацій.  

 

РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Колективний договір укладено між комунальним некомерційним 

підприємством «Краснопільський центр первинної медико – санітарної 

допомогм»  (далі - Підприємство) в особі головного лікаря Масалітіної 

Валентини Михайлівни, який діє на підставі Статуту Підприємства (далі – 

Роботодавець, Керівник) з однієї сторони та представниками робочого 

колективу  КНП «Краснопільський  центр первинної медико – санітарної 

допомоги»  в особі голови Котова Богдана Вікторовича , який (яка) діє на 

підставі Статуту Представників робочого Колективу (далі - ПРК) з другої 

сторони; разом - Сторони. 

Під Адміністрацією в цьому Договорі розуміється Керівник або інша 

уповноважена особа чи орган. 

1.1.1. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов'язуються 

дотримуватися засад соціального партнерства: паритетності представництва, 

рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та 

аргументованості при проведенні переговорів щодо укладання колективного 

договору, внесення змін і доповнень до нього, а також при вирішенні всіх 

питань виробничих і трудових відносин. 

1.1.2. При укладанні колективного договору Сторони виходять з того, що 

його положення не можуть погіршувати становище працівників порівняно з 

чинним законодавством України. Визначені законодавством норми і гарантії є 

базовими мінімальними гарантіями, на підставі яких у Колективному договорі 

встановлюються додаткові трудові та соціально-економічні гарантії та пільги з 



 

3 

 

 

урахуванням реальних можливостей виробничого, матеріального та 

фінансового забезпечення Підприємства. 

Умови трудових договорів найманих працівників не можуть суперечити 

положенням Колективного договору, а у разі існування (виявлення) такої 

суперечності, відповідні умови автоматично визнаються недійсними. 

1.1.3. Невід’ємною частиною даного Колективного договору є Додатки до 

нього (№ 2, 3, 8-11, 15, 17, 18, 20). 

 

1.2. Сфера дії Колективного договору: 

1.2.1. Колективний договір є локальним нормативним актом соціального 

партнерства, який призначений для регулювання колективних трудових 

відносин, а також соціально-економічних питань, які підлягають визначенню за 

погодженням Сторін відповідно до положень чинного законодавства. 

1.2.2. Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників, які 

перебувають в трудових відносинах із Підприємством, а у випадках, 

передбачених цим Колективним договором – на інших осіб (членів сім’ї 

працівників, пенсіонерів, які припинили трудові відносини із Підприємством, 

штатних працівників ПРК тощо). 

1.2.3. Керівник Підприємства визнає ПРК єдиним повноважним 

представником всіх працівників Підприємства в колективних переговорах. 

1.2.4. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, 

спрямовані на співпрацю, створення умов для підвищення ефективності роботи 

Підприємства, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-

економічних прав та гарантій працюючих.  

1.2.5. Положення цього Колективного договору діють безпосередньо і є 

обов’язковими для дотримання Роботодавцем, найманими працівниками і ПРК. 

1.3. Дія Колективного договору: 

1.3.1. Колективний договір набуває чинності з моменту підписання 

уповноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2023 року. 

1.3.2. У разі не переукладання Колективного договору у строк визначений 

п. 1.3.1, цей Колективний договір продовжує діяти до укладання нового. 

1.3.3. У разі реорганізації Підприємства Колективний договір діє до 

моменту укладення нового колективного договору і є обов’язковим до 

виконання правонаступником до моменту укладення нового Колективного 

договору. Зміна керівництва, складу, структури, найменування Сторін не тягне 

за собою зупинення дії або втрату чинності цього Договору. 

1.3.4. Жодна зі сторін, що уклали цей 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 забезпечують ознайомлення з його змістом працівників Підприємства. 
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Новоприйняті працівники ознайомлюються з Колективним договором під час 

прийняття на роботу. 

1.3.6. Роботодавець і ПРК (не рідше одного разу на рік) звітують про 

виконання положень Колективного договору на загальних зборах (конференції) 

трудового колективу. 

1.3.7. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться у зв’язку 

зі змінами положень чинного законодавства України, Генеральної, Галузевої, 

територіальної угод та за ініціативою однієї зі Сторін після проведення 

переговорів (консультацій) та досягнення згоди. Відповідні зміни і доповнення 

набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) 

трудового колективу і підписання їх Сторонами. Зміни та доповнення до 

колективного договору мають бути зареєстровані у встановленому порядку. 

1.3.8. У разі необхідності внесення змін і доповнень до Колективного 

договору Сторони розглядають відповідні пропозиції спільно і приймають 

рішення у 10-денний термін від дня їх отримання.  

1.3.9. Сторони розпочинають переговори з укладання Колективного 

договору на новий строк не пізніше ніж за 3 місяця до закінчення терміну на 

який його було укладено.  

 1.3.10. Сторони зобов’язуються взаємно і своєчасно надавати 

інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і здійснення 

контролю за виконанням Колективного договору. 

 
 

РОЗДІЛ 2  

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

2.1. Роботодавець зобов’язується: 

2.1.1. Забезпечити ефективну діяльність Підприємства за рахунок 

бюджетних та інших незаборонених законодавством коштів. 

2.1.2. 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, гендерної ідентичності, сексуальної 

орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану 

здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, 

сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства 

у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, 

звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх 

прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними 

або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її 

виконання. 
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2.1.3. Забезпечити розробку посадових (робочих) інструкцій 

(функціональних обов’язків) для всіх працівників Підприємства, положень про 

структурні підрозділи (служби) та своєчасне ознайомлення з ними працівників. 

2.1.4. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім 

випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. 

2.1.5. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 

роз’яснити йому під підпис права, обов’язки, поінформувати 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 на пільги і компенсації за роботу в таких умовах 

відповідно до чинного законодавства та цього Колективного договору. 

2.1.6. Створити для працівників належні умови праці, передбачені 

чинним законодавством України. 

2.1.7. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої 

трудовим договором. 

2.1.8. Здійснювати звільнення працівників - членів ПРК за ініціативою 

Роботодавця в порядку і випадках визначених чинним законодавством.  

2.1.9. Розірвати трудовий договір у термін, визначений працівником, 

якщо у Підприємстві не виконується законодавство про працю, умови 

колективного чи трудового договору з виплатою вихідної допомоги у розмірі не 

менше тримісячного середнього заробітку (ч. 3 ст. 38 КЗпП України). 

2.1.10. Повідомляти працівників про нові нормативно-правові акти та 

документи, якими регулюються трудові відносини, організація і умови праці, 

роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників. 

2.1.11. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п’ять років) 

підвищення кваліфікації лікарів (провізорів), молодших спеціалістів з 

медичною освітою із збереженням середньої заробітної плати на період 

підвищення кваліфікації, перепідготовки, а також відшкодовувати витрати, 

пов’язані із таким професійним навчанням, у випадках, передбачених 

законодавством. 

2.1.12. Включати представника ПРК до складу атестаційної комісії 

Підприємства. 

2.1.13. Забезпечити підвищення кваліфікації працівників немедичного 

профілю безпосередньо у Підприємстві або в навчальних закладах, як правило, 

не рідше ніж один раз на п’ять років. 

2.1.14. Режим роботи працівників Підприємства, час початку й закінчення 

щоденної роботи визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

графіками змінності у відповідності до законодавства. 

2.1.15.  Приймати у випадках, встановлених законодавством чи умовами 

Колективного договору локальні акти з питань регулювання трудових та 

соціально-економічних відносин лише після попереднього погодження з ПРК. 
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2.1.16. Сприяти створенню в трудовому колективі здорового морально-

психологічного мікроклімату.  

2.1.17. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових 

конфліктів, а у випадку їх виникнення, забезпечити їх вирішення згідно з 

чинним законодавством України.  

2.1.18. Запроваджувати чи змінювати режим роботи для окремих 

підрозділів, категорій (груп) працівників за попереднім погодженням з ПРК 

виключно з метою підвищення ефективності роботи Підприємства, у зв’язку з 

необхідністю забезпечення безперервності надання медичної допомоги та 

діяльності Підприємства, а для окремих працівників – за їх згодою. 

2.1.19. Встановити для працівників Підприємства п’ятиденний робочий 

тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю. Для деяких категорій 

працівників наказом Роботодавця чи графіками роботи може встановлюватися 

шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. 

2.1.20. Залучати окремих працівників до роботи у вихідні дні, встановлені 

законодавством, лише у виняткових випадках за погодженням з ПРК (крім 

працівників, які працюють за затвердженими у встановленому порядку 

графіками роботи (змінності). Компенсувати працівникам роботу у вихідні дні 

згідно із чинним законодавством. 

2.1.21. Визначати режим роботи під час чергування, перелік працівників, 

які залучаються до чергування на підставі графіків роботи (змінності) або 

наказів, погоджених з ПРК. Працівники Підприємства можуть залучатися до 

роботи у вихідний день один раз на місяць в порядку чергування в межах 

місячної норми робочого часу з наступним наданням їм вихідного дня протягом 

тижня (або за рахунок зменшення норми тривалості робочого дня протягом 

місяця чи тижня, коли здійснюється така робота). 

При складанні графіків роботи (змінності) враховувати інтересів 

працівників з сімейними обов’язками, працівників з інвалідністю, працівників, 

які поєднують роботу з навчанням. 

Працівники ознайомлюються із графіком роботи не пізніше ніж за два 

місяці до введення його в дію. 

У разі залучення працівників до чергування, зокрема у вихідні дні, 

завчасно узгоджувати з ними час початку та закінчення робочого часу, порядок 

і розміри компенсації. 

2.1.22. Скорочувати на одну годину напередодні святкових і неробочих 

днів тривалість роботи працівників, яким встановлено 40-годинний робочий 

тиждень. 

2.1.23. Установити такі норми робочого часу для працівників 

Підприємства: 

- 38,5 год. на тиждень - для медичних працівників, за винятком тих, хто 

працює у шкідливих умовах праці, а також медичних реєстраторів (Додаток 

№20); 



 

7 

 

 

- 40 год. на тиждень - для інших працівників Підприємства (пункт 1.3. 

наказу МОЗ України № 319 від 25.05.2006); 

- 33 год. на тиждень - для лікаря-стоматолога (пункт 32 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. №163); 

- іншої тривалості - у випадках, встановлених чинним законодавством. 

2.1.24. Встановити на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину 

віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що 

знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї 

відповідно до медичного висновку, батька, який виховує дітей без матері (в 

тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а 

також опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-

вихователів неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 

2.1.25. Забезпечити тривалість перерви між змінами не менше подвійної 

тривалості роботи в попередній зміні (включаючи й час перерви на обід) та 

тривалість щотижневого безперервного відпочинку не менше ніж 42 години. 

2.1.26. Забезпечити працівників службовими приміщеннями у 

структурних підрозділах, обладнаних для відпочинку, переодягання, зберігання 

особистих речей та прийому їжі. 

2.1.27. Облаштувати місця для прийому працівниками їжі в робочий час 

на тих роботах, де за умовами її виконання неможливо встановити перерву для 

відпочинку та харчування. 

2.1.28. Залучати працівників до роботи в надурочний час,  не більше 

чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік, з оплатою в 

подвійному розмірі годинної ставки. 

2.1.29. Не допускати залучення вагітних жінок і тих, що мають дітей 

віком до трьох років, батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в 

разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів 

(піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів  до 

нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження - 

без їх згоди. 

2.1.30. Не залучати до надурочних робіт та не направляти у відрядження 

жінок, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, або дітей з 

інвалідністю, батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі 

тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів 

(піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів - 

без їх згоди. 

2.1.31. Здійснювати облік робочого часу відповідно до актів чинного 

законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку та цього 

Колективного договору.  

З метою оптимального регулювання та обліку робочого часу працівників 

зі змінним режимом роботи при якому неможливе дотримання нормальної 

тривалості щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, встановлювати 
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для даної категорії працівників за погодженням з ПРК підсумований облік 

робочого часу за 1 місяць (або інший, триваліший період: квартал, півріччя, 

рік). 

2.1.32. Затверджувати за погодженням ПРК Графік надання щорічних 

відпусток, виходячи з необхідності забезпечення безперервної роботи 

Підприємства і створення сприятливих умов для відпочинку працівників не 

пізніше «25»грудня поточного року(як правило, зазначається конкретна дата на 

початку або в кінці року). Конкретний період надання щорічних відпусток в 

межах, установлених графіком, узгоджувати з працівниками. 

2.1.33. Надавати працівникам щорічну основну відпустку мінімальною 

тривалістю не менш як 24 календарних дні, особам з інвалідністю I-II груп – 

тривалістю 30 календарних днів, особам з інвалідністю III групи – 26 

календарних днів, особам віком до 18 років - 31 календарний день за 

відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового 

договору, а у випадках, передбачених законодавством – пропорційно 

відпрацьованому часу. 

2.1.34. Вести облік відпусток, зберігати за працівниками право на 

невикористані щорічні відпустки, не допускати випадків ненадання 

працівникам щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, 

а також ненадання відпусток протягом робочого року працівникам, що мають 

право на щорічні додаткові відпустки за роботу з шкідливими і важкими 

умовами або відпустки за особливий характер роботи. 

2.1.35. Замінювати за бажанням працівника частину щорічної відпустки 

грошовою компенсацією, за умови що тривалість наданих працівникові 

щорічних основної і додаткової відпусток склала не менше 24 календарних 

днів. 

2.1.36. Надавати додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три 

календарних дні медичним працівникам, які працюють на посадах, 

передбачених пунктом «н» статті 77 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я за безперервну роботу понад три роки. 

2.1.37. Встановити щорічні додаткові відпустки: 

- за особливий характер праці окремим категоріям працівників за 

Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких 

пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням 

або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та 

умовах підвищеного ризику для здоров'я (Додаток № 2); 

- за ненормований робочий день - до 7 календарних днів (Додаток № 3) 

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 визначатися також наказом 

Роботодавця погодженим з ПРК. 
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2.1.38. Працівникам Підприємства надаються інші додаткові відпустки, 

передбачені законодавством України, в тому числі, але не виключно, учасникам 

бойових дій - тривалістю 14 календарних днів, учасникам ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії – тривалістю 16 календарних днів; жінкам які 

працюють і мають двох або більше дітей у віці до 15 років або дитину з 

інвалідністю до 18 років, або усиновили дитину, одинокій матері, яка виховує 

дитину сама, батьку який виховує дитину без матері, особі, яка взяла дитину 

під опіку – тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових днів, 

протягом календарного року за заявою тощо. За наявності кількох підстав для 

надання додаткової відпустки загальна її тривалість не може перевищувати 17 

календарних днів. 

2.1.39. Надавати одноразову оплачувану відпустку у зв'язку з 

усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - 

при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих 

днів (стаття 73 КЗпП України) працівникам, які усиновили дитину старше 

трьох років з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за умови подання заяви про надання такої відпустки не пізніше 

трьох місяців з дня набирання законної сили рішенням про усиновлення. Якщо 

усиновителями є подружжя – зазначена відпустка надається одному з них - на 

їх розсуд). 

2.1.40. Надавати один додатковий день відпочинку працівнику у разі здачі 

ним крові (її компонентів), який може бути використаний впродовж року з дня 

здачі крові або її компонентів (ч. 2 ст. 9 Закону України «Про донорство крові 

та її компонентів»). 

2.1.41. Надавати працівникам Підприємства на підставі їх письмової 

заяви в обов’язковому порядку відпустку без збереження заробітної плати (крім 

відпусток, передбачених ст. 25 Закону про відпустки) : 

- у зв’язку з ювілейним днем народження працівника – 1 день; 

- 1 вересня – батькам (опікунам), діти яких ідуть до першого класу – 1 

день; 

- у зв’язку з одруженням дитини працівника - до 3-х днів; 

- при народженні дитини - батькові - 1 день. 

2.1.42. Не допускати без згоди працівника поділу щорічної відпустки на 

частини та відкликання з щорічної відпустки, крім випадків, передбачених 

чинним законодавством. 

2.1.43. Надавати щорічні відпустки в один і той самий період подружжю, 

які перебувають у трудових відносинах із Підприємством. 

2.1.44. Створити умови для забезпечення участі працівників в управлінні 

Підприємством. 

 

2.2. ПРК зобов’язується: 
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2.2.1. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним уведенням в дію 

та застосуванням Роботодавцем нормативних актів з питань трудових відносин, 

організації, нормування праці. 

2.2.2. Вести роз’яснювальну роботу серед працівників з питань трудових 

прав та обов’язків, соціального захисту працівників відповідно до нормативних 

актів щодо організації праці. 

2.2.3. Здійснювати громадський контроль за виконанням Роботодавцем 

законодавства про працю, правильним застосуванням установлених умов 

оплати праці, вимагати усунення виявлених недоліків. 

2.2.4. Брати участь у вирішенні соціально-економічних питань, 

визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних 

пільг, а також у розробці проекту колективного договору, правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

2.2.5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів, брати 

участь у їх розв’язанні. 

2.2.6. Ініціювати, за необхідності, проведення спільних консультацій з 

Роботодавцем з метою вжиття заходів щодо запобігання порушень трудового 

законодавства. 

2.3. Сторони домовилися:  

2.3.1. Співпрацювати при погодженні, складанні, затвердженні правил 

внутрішнього трудового розпорядку, посадових (робочих) інструкцій, графіків 

роботи (змінності) та відпусток та в інших випадках, передбачених 

законодавством, коли нормативні акти Роботодавця вимагають погодження 

ПРК. 

2.3.2. Разом вирішувати питання щодо: 

- запровадження, перегляду та змін норм праці; 

- оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, схем посадових 

окладів;  

- умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та 

інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 

- робочого часу і часу відпочинку, соціального розвитку Підприємства, 

поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування 

працівників; 

2.3.3. Вживати заходів щодо недопущення виникнення колективних 

трудових спорів (конфліктів), а в разі виникнення прагнути їх розв’язання у 

порядку передбаченому чинним законодавством. 

2.3.4. Забезпечити умови для ефективної роботи Комісії по трудовим 

спорам (у разі її створення). 

 

РОЗДІЛ 3  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 
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3.1. Роботодавець зобов’язується: 

3.1.1. Надавати працівникам, за їх згодою, можливість працювати на 

умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому 

часу (за фактично виконану роботу) із збереженням повної тривалості 

щорічних основної та додаткових відпусток та інших гарантій, пільг, 

компенсацій, встановлених законодавством та цим Колективним договором. 

3.1.2. Здійснювати аналіз потреби та використання трудових ресурсів в 

Підприємстві. 

3.1.3. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення робочих 

місць та структурних підрозділів Підприємства (відділень, амбулаторій, ФАП 

тощо). 

3.1.4. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками 

переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного 

прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. 

3.1.5. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників, а також 

залучати до надання окремих видів послуг фізичних чи юридичних осіб за 

цивільно-правовими договорами виключно за умов забезпечення повної 

продуктивної зайнятості штатних працівників. 

3.1.6. Не допускати в Підприємстві масового вивільнення працівників з 

ініціативи Роботодавця (ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення»). 

Масовим вивільненням є одноразове або протягом: 

1) одного місяця: 

- вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві з чисельністю від 

20 до 100 працівників; 

- вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві з 

чисельністю від 101 до 300 працівників; 

2) трьох місяців - вивільнення 20 і більше відсотків працівників на 

підприємстві незалежно від чисельності працівників.  

3.1.7. Своєчасно інформувати відповідний центр зайнятості про 

заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації 

виробництва і праці у випадках, передбачених законодавством. 

3.1.8. Надавати працівникам, попередженим про можливе майбутнє 

вивільнення, до 4 годин робочого часу на тиждень із збереженням заробітної 

плати для пошуку роботи. 

3.1.9. Розглядати обґрунтовані пропозиції ПРК про перенесення термінів, 

тимчасове призупинення або скасування заходів, пов'язаних з вивільненням 

працівників. 

3.2. ПРК зобов’язується: 

3.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в Підприємстві 

законодавства про працю під час здійснення заходів, які передбачають 

вивільнення працівників таз питань забезпечення зайнятості працівників. 
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3.2.2. Вести роз’яснювальну роботу з питань додержання трудових прав, 

надання гарантій та компенсацій, соціального захисту вивільнюваних 

працівників. 

3.2.3. Ініціювати проведення спільних консультацій щодо питань 

зайнятості працівників, вносити обґрунтовані пропозиції Роботодавцю, 

власнику Підприємства чи іншому уповноваженому органу про перенесення 

термінів, тимчасове призупинення або скасування заходів, пов'язаних з 

вивільненням працівників. 

3.2.5. Контролювати додержання Роботодавцем процедури визначення 

працівників, які мають переважне право на залишення на роботі (ч. 2 ст. 42 

КЗпП України). 

3.2.6. Не допускати звільнення з ініціативи Роботодавця вагітних жінок і 

жінок (чоловіків), які мають дітей віком до трьох років (до шести років - у разі, 

якщо дитина потребує домашнього догляду), одиноких матерів (батьків) при 

наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. 

3.3. Сторони домовились: 

3.3.1. При звільнені працівників у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, 

передбачене статтею 42  КЗпП  України та іншими законодавчими актами. 

3.3.2. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці з 

причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру 

або у зв'язку з реорганізацією, зокрема, перетворенням Підприємства, що 

тягнуть за собою можливе звільнення працівників лише після завчасного, не 

пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень, надання ПРК інформації 

щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, 

кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни 

проведення звільнень, а також нового затвердженого штатного розпису 

Підприємства. 

3.3.3. Проводити консультації з ПРК 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. Система оплати праці. 

4.1.1. Оплата праці здійснюється на підставі законів та інших нормативно-

правових актів України, Генеральної, регіональної і галузевих угод, цього 
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Договору в межах надходжень з дотриманням гарантій, встановлених чинним 

законодавством. 

4.1.2. Адміністрація Підприємства забезпечує вчасне доведення до відома 

працівників штатного розпису, встановлених їм посадових окладів та інші 

умови оплати праці. 

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну 

(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної 

плати. 

4.1.3. Винагорода працівникам Підприємства за виконану роботу 

провадиться за погодинно-преміальною та за відрядно-преміальною системами 

оплати праці. 

4.1.4. Для працівників Підприємства Керівник встановлює місячні посадові 

оклади. 

4.1.5. Посадові оклади встановлюються (затверджуються) наказом 

Керівника на підставі затвердженого штатного розпису, чинного законодавства 

та цього Договору. 

4.1.6. Посадовий оклад не може бути встановлений меншим ніж розмір 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб Законом України 

про державний бюджет на відповідний рік. 

4.1.7. Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований 

час, виходячи зі встановленого посадового окладу, з урахуванням підвищень, 

доплат, надбавок та премій, передбачених чинним законодавством та цим 

Договором. При цьому обов’язковим є додержання встановленої 

законодавством тривалості робочого часу та виконання працівником посадових 

обов’язків (норм праці). 

4.1.8. Нарахована заробітна плата працівнику граничним розміром не 

обмежується. 

4.1.9. Лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям - 

терапевтам, лікарям-педіатрам та середньому медичному персоналу, що 

здійснюють медичне обслуговування населення разом з лікарями загальної 

практики-сімейними лікарями, лікарями-терапевтами та лікарями-педіатрами, 

та іншим категоріям працівників, визначеним в Положенні про преміювання 

(Додаток №10) за результатами роботи протягом місяця виплачується 

періодична премія, передбачена Додатком №10 до цього Договору. 

4.2. Адміністрація зобов’язується: 

4.2.1. Здійснюючи оплату праці працівників, дотримуватися затвердженого 

законодавством розміру мінімальної заробітної плати, інших державних 

гарантій у сфері оплати праці. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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4.2.2. Своєчасно й регулярно виплачувати заробітну плату працівникам, у 

робочі дні, зокрема до 22 числа - аванс (першу частину заробітної плати за 

місяць), а до 7 числа місяця, наступного за тим, за який здійснюється виплата, - 

решту нарахованої заробітної плати, але не рідше двох разів на місяць через 

проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше 

семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

Виплачувати заробітну плату напередодні, якщо день її виплати збігається 

з вихідним, святковим або неробочим днем. 

4.2.3. У разі отримання Підприємством дотацій із бюджету, додатково 

здійснювати регулювання оплати праці на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України від 31.08.1997 № 948 «Про умови й розміри оплати праці 

працівників підприємств і організацій, що дотуються з бюджету». 

4.2.4. Робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному 

розмірі за правилами, визначеними законодавством. Оплата у зазначеному 

розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і 

неробочий день. На бажання працівника, який працював у святковий і 

неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку. 

4.2.5. Працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється 

доплата в розмірі 35 відсотків погодинного посадового окладу за кожну годину 

роботи в нічний час. Нічним уважається час з 10 години вечора до 6 години 

ранку. 

4.3. Підвищення посадових окладів: 

4.3.1. Встановлення чи зміна розміру посадових окладів, підвищень, 

доплат, надбавок та премій, що визначають заробітну плату працівників, 

проводяться з моменту (з дня): 

– призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації; 

– зміни розміру окладу працівника. 

4.4. Доплати до посадового окладу: 

4.4.1. Працівникам Підприємства за організацію лікувально-

профілактичної та адміністративно-господарської діяльності підрозділу 

встановити надбавку до посадового окладу у розмірі 30 відсотків посадового 

окладу. 

Головній медичній сестрі за організацію лікувально-профілактичної та 

адміністративно-господарської діяльності підрозділів Підприємства встановити 

надбавку до посадового окладу у розмірі 30 відсотків посадового окладу. 

Працівникам Підприємства, які організовують лікувально-профілактичну 

та адміністративно-господарську діяльність у фельдшерських (фельдшерсько-

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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акушерських) пунктах, встановити надбавку до посадового окладу у розмірі 10 

відсотків посадового окладу. 

4.4.2. Працівникам (в тому числі, із числа керівників) можуть 

установлюватися надбавки в розмірі до 50% посадового окладу: 

· за високі досягнення у праці (на певний проміжок часу); 

· за виконання особливо важливої роботи; 

· за складність, напруженість у роботі. 

4.4.3. За суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника та розширення зони обслуговування або збільшення 

обсягу виконуваних робіт працівникам, які виконують такі додаткові обов’язки 

встановлюються доплати. 

Професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам за 

розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт, 

виконання на Підприємстві поряд зі своєю основною роботою додаткової 

роботи за іншою професією (посадою) або виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться 

доплата в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою. 

Конкретний розмір цих доплат установлюється наказом Керівника залежно 

від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт. 

4.4.4. Заступникам керівника Підприємства (лікарям) дозволяється вести 

на Підприємстві роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною 

посадою з виплатою їм до 25 % посадового окладу лікаря відповідної 

спеціальності. Зазначена робота повинна фіксуватись у відповідних медичних 

документах. 

4.4.5. Працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами 

праці, за результатами атестації робочих місць встановлюється доплата у 

розмірі 12 відсотків посадового окладу (Додаток №8). 

4.4.6. Працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а 

також які зайняті прибиранням туалетів встановлюється доплата у розмірі 10 

відсотків посадового окладу. (Додаток №9). 

 4.4.7.  Лікарям - молодим спеціалістам після закінчення інтернатури 

протягом трьох місяців з моменту прийняття на роботу з метою заохочення до 

сумлінного виконання своїх трудових обов’язків та активної участі у залученні 

осіб, що проживають на території обслуговування Підприємства, до подання 

декларацій про вибір лікаря, встановлюється надбавка у розмірі 30% 

посадового окладу. 

 4.4.8. Лікарям, які вийшли з декрету та ще не набрали достатньої 

кількості декларацій для отримання періодичних премій згідно з п. 3.2. 



 

16 

 

 

Положення про преміювання, протягом трьох місяців з моменту виходу з 

декрету з метою заохочення до сумлінного виконання своїх трудових 

обов’язків та активної участі у залученні осіб, що проживають на території 

обслуговування Підприємства, до подання декларацій про вибір лікаря, 

встановлюється надбавка у розмірі 30% посадового окладу. 

4.4.9. Водіям автотранспортних засобів установлюється щомісячна 

надбавка за класність до посадових окладів в розмірах: 

водіям II класу - 10 відсотків, 

водіям I класу - 25 відсотків. 

Надбавка нараховується за фактично відпрацьований водієм час. 

4.4.10. Водіям санітарних автомобілів місячні посадові оклади 

підвищуються на 20 відсотків. Перелік автомобілів, віднесених до санітарних, 

затверджується Міністерством охорони здоров'я України. 

4.5. Матеріальна допомога: 

4.5.1. Медичним працівникам Підприємства під час надання основної 

щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у сумі 

не більше ніж один посадовий оклад на рік, у межах фонду заробітної плати. 

4.5.2. Іншим працівникам Підприємства під час надання основної щорічної 

відпустки може виплачуватися за рішенням Керівника матеріальна допомога на 

оздоровлення у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, у межах фонду 

заробітної плати. 

4.6. Інші питання організації оплати праці на Підприємстві. 

4.6.1. Найменування професій (посад) визначається відповідно до вимог 

Класифікатора професій та Довідника кваліфікаційних професій у галузі 

охорони здоров’я.  

4.6.2. Атестація керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців 

та робітників проводиться в установлені законодавством строки. 

4.6.3. Медичним працівникам - лікарям та середньому медичному 

персоналу, які направляються до закладів післядипломної освіти для 

підвищення кваліфікації, підготовки й перепідготовки, Підприємство зберігає 

та виплачує середній заробіток згідно законодавства України. 

4.6.4. Адміністрація своєчасно ознайомлює працівників з умовами оплати 

праці. Зміни умов заробітної оплати праці здійснюються в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

4.6.5. Оплата праці за надурочний час працівникам із погодинною 

системою оплати праці здійснюється в подвійному розмірі годинної ставки за 

фактично відпрацьований надурочний час. Працівникам, для яких 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
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застосовується підсумований облік робочого часу, оплачуються як надурочні 

всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді 

(ст. 106 КЗпП  України). 

4.6.6. Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не 

нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові посадового 

окладу. 

Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього 

Підприємства, працівник повинен попередити Адміністрацію. 

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя 

чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього 

природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. 

Час простою з вини працівника не оплачується. 

4.6.7. Адміністрація здійснює компенсацію втрати частини доходу у 

випадку порушення встановлених термінів виплати заробітної плати 

працівникам у порядку та розмірах, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.02.2001 № 159 «Про компенсацію громадянам утрати 

частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їхньої виплати». 

4.6.8. Адміністрація зобов’язується здійснювати індексацію заробітної 

плати працівників за умови, що величина індексу споживчих цін перевищує 

встановлений поріг індексації відсоток у порядку, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 «Про індексацію грошових 

доходів населення». 

4.6.9. Заробітна плата виплачується в першочерговому перед іншими 

платежами порядку. Адміністрація несе відповідальність за своєчасне та 

правильне визначення розміру заробітної плати працівників згідно з чинним 

законодавством. При встановленні факту неправильної оплати праці 

Адміністрація зобов’язана вжити заходів щодо негайного виправлення помилок 

та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а 

також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, 

безпосередньо винних у цьому. 

4.6.10. У разі затримки виплати заробітної плати, Адміністрація 

надаватиме ПРК інформацію про наявність коштів на рахунках Підприємства. 

4.6.11. Адміністрація зобов’язується не приймати в односторонньому 

порядку рішень, які змінюють установлені в колективному договорі умови 

оплати праці. 

4.6.12. Адміністрація зобов’язується повідомляти працівників про 

запровадження нових і зміну чинних норм праці не пізніше, ніж за два місяці до 

такого запровадження чи зміни. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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4.6.13. При кожній виплаті заробітної плати працівникам надається 

інформація про загальну суму заробітної плати з розшифруванням за видами 

виплат: розміри й підстави нарахувань, утримань, суму зарплати, що належить 

до виплати. 

4.6.14. Під працівником основної професії на Підприємстві необхідно 

розуміти лікаря загальної практики - сімейного лікаря. 
 

 

РОЗДІЛ 5 

ОХОРОНА ПРАЦІ 
 

5.1. Роботодавець зобов’язується: 

5.1.1. Створити на кожному робочому місці належні, здорові та безпечні 

умови праці, забезпечити належні санітарно-побутові умови відповідно до 

вимог КЗпП України, Закону України «Про охорону праці», санітарних норм та 

правил. 

5.1.2. Інформувати під розписку працівників під час укладання трудового 

договору про умови праці у Підприємстві та про наявність на їх робочому місці 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі 

наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги та 

компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та 

Колективного договору.  

5.1.3. Не пропонувати працівникам роботу, яка згідно з медичним 

висновком протипоказана їм за станом здоров’я. 

5.1.4. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують 

професійного добору, допускати працівників виключно за наявності висновку 

психофізіологічної експертизи. 

5.1.5. Забезпечити згідно із Законом загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності всіх працівників 

Підприємства (ст. 5 Закону України «Про охорону праці»). 

5.1.6. Розірвати трудовий договір у термін, визначений працівником, якщо 

у Підприємстві не виконуються вимоги законодавства про охорону праці або 

умови Колективного договору з цих питань з виплатою працівнику вихідної 

допомоги в розмірі тримісячного заробітку (або вказати інший більший розмір) 

(ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону праці»). 

5.1.7. Укласти договори страхування , лікарів, фахівців з неповною вищою 

медичною освітою та молодшого медичного персоналу пунктів невідкладної 

медичної допомоги, кабінетів хірургічного профілю (за наявності) та 

маніпуляційних кабінетів на випадок інфікування ВІЛ під час виконання ними 

професійних обов'язків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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5.1.8. Забезпечити дотримання вимог Закону України «Про охорону 

праці», інших нормативних актів, зокрема, щодо: 

- впровадження у Підприємстві системи управління охороною праці; 

- створення у Підприємстві служби з охорони праці, затвердження 

положення про неї, прав та обов’язків працівників служби; 

- належного утримання будівель і споруд, здійснення контролю технічного 

стану обладнання та устаткування щодо їх безпечного використання; 

- усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних 

захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за 

підсумками розслідування таких випадків;  

- контролю за дотриманням працівниками 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, встановлення правил виконання робіт і поведінки 

працівників у приміщеннях зі шкідливими факторами, на робочих місцях, 

відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. 

- вжиття термінових заходів для надання допомоги потерпілим, залучення 

(за необхідності) професійних аварійних (рятувальних) служб і формувань у 

разі виникнення в Підприємстві аварій та нещасних випадків. (ст. 13 Закону 

України «Про охорону праці»). 

5.1.9. Забезпечити своєчасну розробку і 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 України «Про охорону праці») (Додаток 

№ 11). 

5.1.10. Здійснювати аналіз стану охорони праці та причин виробничого 

травматизму і захворювань, розробляти щорічно і аналізувати виконання 

невідкладних заходів щодо попередження виробничого травматизму. 

5.1.11. Надавати ПРК двічі на рік інформацію про стан охорони праці, 

причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, 

яких вжито для їх усунення та для забезпечення у Підприємстві умов і безпеки 

праці на рівні нормативних вимог.  

5.1.12. Створити атестаційну комісію для організації і проведення атестації 

робочих місць за умовами праці, включивши до її складу представників ПРК. 

5.1.13. Проводити один раз на п’ять років атестацію робочих місць за 

умовами праці. 

Проводити позачергову атестацію робочих місць за умовами праці у разі 

аргументованого звернення ПРК або працівника, про наявні на його робочому 

місці несприятливі умови праці. 
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5.1.14. За результатами атестації робочих місць розробляти заходи щодо 

приведення (поліпшення) умов праці у відповідність з вимогами регламентів, 

директив, конвенцій, стандартів, інших нормативних актів з охорони праці. 

5.1.15. Забезпечити належне технічне утримання машин, механізмів, 

споруд, будівель, виробничого обладнання і устаткування щодо їх безпечного 

використання, проводити періодично, згідно з вимогами нормативних актів з 

охорони праці, експертизу їх технічного стану. 

5.1.16. Забезпечувати безкоштовно працівників, які працюють на роботах з 

шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із 

забрудненням або здійснюваних в несприятливих температурних умовах 

санітарним та спеціальним одягом, спецвзуттям і іншими засобами 

індивідуального захисту за встановленими нормами. 

5.1.17. Забезпечити за рахунок Підприємства прання, хімчистку, 

знезараження, відновлення та ремонт спецодягу, спецвзуття, інших засобів 

індивідуального захисту. 

5.1.18. Забезпечити у разі передчасного зношення засобів індивідуального 

захисту не з вини працівника за рахунок Підприємства своєчасну їх заміну, 

ремонт або відновлення. 

5.1.19. Видавати на роботах, де можливі забруднення або вплив на шкіру 

шкідливо діючих речовин, безплатно за встановленими нормами мийні, 

змиваючі та знешкоджуючі засоби.  

5.1.20. Надавати працівникам Підприємства, що працюють в холодну пору 

року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях 

(сторожам, двірникам) та іншим категоріям працівників у випадках, 

передбачених законодавством спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку 

які включаються у робочий час (Додаток № 15), а також обладнати 

приміщення для обігрівання і відпочинку таких працівників. 

5.1.21. Забезпечувати в осінньо-зимовий період стійкий температурний 

режим у виробничих та службових приміщеннях Підприємства згідно з 

встановленими нормами, щорічно виконувати заходи з підготовки зазначених 

приміщень до роботи в такий період у терміни до 15 жовтня. 

5.1.22. Вчасно проводити профілактичні щеплення медичних працівників: 

- які надають медичну допомогу хворим – проти грипу; 

- які контактують з кров’ю, її препаратами та здійснюють парентеральні 

маніпуляції – проти вірусного гепатиту; 

- у разі епідемії або направлення працівника в осередок захворюваності -

проти інших інфекційних хвороб. 

5.1.23. Організувати за свій рахунок проведення попереднього (при 

прийнятті на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників, зокрема, 

щорічного профілактичного флюорографічного обстеження всіх працюючих на 

виявлення туберкульозу, а також щорічного обов’язкового медичного огляду 

осіб віком до 21 року. На прохання працівника організувати для нього 
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позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану 

свого здоров’я з умовами праці. При своєчасному проходженні працівником 

медичного огляду зберігати за ним місце роботи та середній заробіток за час 

такого огляду.  

5.1.24. Відсторонювати від роботи працівників, які ухиляються від 

проходження обов'язкових медичних оглядів. 

5.1.25. 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. Оплату праці в таких 

випадках проводити згідно з чинним законодавством. 

5.1.26. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків 

тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин 

захворювань. 

5.1.27. Організувати проведення своєчасного розслідування і обліку 

кожного випадку травмування працівників на території Підприємства або у 

зонах обслуговування, нещасного випадку, професійного захворювання або 

аварії на виробництві. Забезпечити безумовне виконання зазначених комісією з 

розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних 

заходів щодо усунення причин нещасного випадку на виробництві для 

запобігання їх у майбутньому. 

5.1.28. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період 

припинення роботи, 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 Підприємства за участю 

представника робочого колективу, а також страхового експерта Фонду 

соціального страхування, а у разі виникнення конфлікту - відповідним 

державним органом нагляду за охороною праці. 

5.1.29. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з 

нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату 

на весь період до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. У 

разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи, забезпечити його 

перепідготовку та працевлаштування.  

Надавати працівникам, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним 

випадком на виробництві, одноразову допомогу у розмірі 100 % посадового 

окладу (на час втрати працездатності). 

5.1.30. За порушення нормативно-правових актів з охорони праці 

притягати винних працівників до відповідальності згідно з законодавством. 

5.1.31. 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.  
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5.1.32. Щорічно передбачати витрати на охорону праці в розмірі 0,5 %  від 

фонду оплати праці за попередній рік. 

5.1.33. Не залучати жінок до важких робіт та підйому і переміщення 

важких речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми 

(Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені 

наказом МОЗ України від 10.12.1993 р. № 241). 

5.1.34. Застосовувати до працівників заходи економічного стимулювання 

за участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та 

поліпшення умов праці (ст. 25 Закону України «Про охорону праці»). 

5.2. ПРК зобов’язується: 

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. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в 

шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю 

працівника. 

5.2.3. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від 

адміністрації Підприємства негайного припинення робіт на робочих місцях, 

структурних підрозділах в цілому на період, необхідний для усунення загрози 

життю або здоров’ю працівників. 

5.2.4. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони 

праці. 

5.2.5. Брати участь у: 

- у розробці програм, положень, локальних нормативних актів з питань 

охорони праці у Підприємстві; 

- проведенні атестації робочих місць, а за її результатами 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, готувати свої висновки і 

пропозиції, представляти інтереси потерпілого (за необхідності) в судовому 

порядку, в інших органах і установах з окресленого питання. 

5.3. Працівники зобов’язуються: 

5.3.1. Вивчати та 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 

використовуються в роботі, поводження з лікувальними газами тощо. 

5.3.2. Використовувати в роботі засоби індивідуального і колективного 

захисту. 
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5.3.3. Проходити в установленому законодавством порядку попередній та 

періодичні медичні огляди. 

5.3.4. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 

здоров’я оточуючих людей під час перебування на території Підприємства. 

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 їх запобігання та усунення. 

5.3.6. Відмовитися від виконання дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича ситуація, небезпечна для їх життя чи здоров’я або для людей, які їх 

оточують або для виробничого середовища чи довкілля. 

5.3.7. Утримуватися від куріння тютюнових виробів та електронних систем 

доставки нікотину на території Підприємства. 

 

РОЗДІЛ 6. 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ 
 

6.1. Сторони зобов’язуються: 

6.1.1. Здійснювати контроль за роботою комісії із соціального 

страхування відповідно до Положення про комісію із соціального страхування 

на підприємстві та за цільовим використанням коштів Фонду соціального 

страхування. 

6.1.2. Здійснювати контроль за нарахуванням і виплатою працівникам 

допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та 

похованням. 

6.1.3. Забезпечити гендерну рівність працівників відповідно до Закону 

України від 08.09.2005 № 2866 «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків». 

6.1.4. Забезпечити дотримання вимог Закону України «Про запобігання 

корупції». 

6.1.5. Контролювати додержання законодавства про відпустки. 

6.1.6. Здійснювати перевірки відпрацювання робочого часу для 

забезпечення належної роботи Підприємства та зміцнення трудової дисципліни. 

6.2. Адміністрація Підприємства зобов’язується: 

6.2.1. Забезпечувати збереження середнього заробітку, забезпечувати 

гарантійні та компенсаційні виплати, виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю, вагітністю, пологами та похованням відповідно до чинного 

законодавства. 

6.2.2. Створювати належні умови для діяльності Комісії із соціального 

страхування. 

6.2.3. Дотримуватися законодавства України про працю. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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6.2.4. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких 

здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, 

у терміни визначені законодавством. 

6.2.5. Призначати і виплачувати допомогу по тимчасовій 

непрацездатності, допомогу по тимчасовій непрацездатності по догляду за 

хворою дитиною або хворим членом сім`ї, вагітності, пологах тощо відповідно 

до чинного законодавства України. 

6.2.6. Надавати безкоштовно медичну допомогу працівникам 

Підприємства відповідно до профілю медичної допомоги, що надається 

Підприємством. 

6.2.7. З урахуванням специфіки роботи окремих працівників або служб, 

впроваджувати, за заявами працівників, гнучкий графік роботи за згоди 

керівника структурного підрозділу та за погодженням із ПРК. 
 

РОЗДІЛ 7 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
 

7.1. Сторони домовилися: 

7.1.1. Контроль за ходом виконання Колективного договору здійснювати 

не рідше одного разу на рік спільною комісією, сформованою Сторонами 

(Додаток №17). 

7.1.2. На час роботи комісії увільняти її членів від основної роботи із 

збереженням середнього заробітку. 

7.1.3. Один раз на рік, у першому кварталі, спільно розглядати підсумки 

виконання Колективного договору за попередній рік, заслуховувати звіт 

Роботодавця та голови ПРК щодо взятих на себе зобов’язань на зборах 

(конференції) трудового колективу. 

7.1.4. Надавати повноважним представникам Сторін на безоплатній основі 

наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за 

виконанням Колективного договору. 

7.1.5. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань за 

Колективним договором, аналізувати причини та вживати термінові заходи 

щодо забезпечення їх реалізації. 

7.1.6. У разі порушення чи невиконання зобов'язань Колективного 

договору з вини конкретної посадової особи Підприємства, а також ненаданні 

нею інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення 

контролю за виконанням Колективного договору, притягати її до 

відповідальності згідно з чинним законодавством (Додаток 18). 

 

 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Додатки №1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 19 до Колективного договору 

виключено на підставі пп. 1.11. Змін та доповнень до колективного 

договору між адміністрацією та трудовим колективом Комунального 

некомерційного підприємства «Краснопільський центр первинної медико -

санітарної допомоги» Краснопільської селищної   
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Додаток №2 

До колективного договору 

 
ПЕРЕЛІК 

ВИРОБНИЦТВ, РОБІТ, ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, РОБОТА ЯКИХ 

ПОВ'ЯЗАНА З ПІДВИЩЕНИМ НЕРВОВО-ЕМОЦІЙНИМ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ 

НАВАНТАЖЕННЯМ АБО ВИКОНУЄТЬСЯ В ОСОБЛИВИХ ПРИРОДНИХ 

ГЕОГРАФІЧНИХ І ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО 

РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 
 

№  

 

Найменування виробництв, робіт професії і посад* Тривалість додаткової 

відпустки за особливий 

характер праці 

у календарних днях** 

1  Головний лікар та його заступники (лікарі) 7 

2  Головна  медична  сестра 7 

3  Лікар загальної практики  сімейний лікар 7 

4  Лікар-терапевт дільничний 7 

5  Лікар педіатр-дільничний 7 

6  Лікар-інтерн 7 

7  Завідувачі СЛА, ФАП, ФП 7 

8  Сестра медична загальної практики сімейної медицини 7 

9  Сестра медична патронажна (дільнична) 7 

10  Фельдшер 7 

11  Фельдшер-лаборант 7 

12  Акушерка 7 

13  Статистик-медичний 7 

14  Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 7 

 

*Зазначаються конкретні найменування виробництв, робіт професії і посад, передбачених структурою (штатним розписом) 
Підприємства у відповідності з переліком виробництв, робіт, професій і посад, наведеним у розділі XVII «Охорона здоров'я, 

освіта та соціальна допомога» (позиції 1-141) Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких 
пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних 
географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову 
відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. 
№1290 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. №679. 
**Право на передбачену цим додатком додаткову відпустку мають вказані у Переліку посади (професії) незалежно від 
конкретного найменування та структурного підрозділу, а також за умов зайнятості у продовж робочого дня не менш ніж 
половини його тривалості.  
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Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснопільський  центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Краснопільської селищної ради 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 

ради  

 

 (Масалітіна В.М.) 

 

 (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«__» ______ 2019 року 

 

«__» ______ 2019 року 
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Додаток № 3 

До колективного договору 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ З НЕНОРМОВАНИМ  

РОБОЧИМ ДНЕМ 
 

№ 

 

 

Найменування професій, посад 

 

Тривалість щорічної 

додаткової 

відпустки, 

к.д. 

 

 

 

 

 Адміністративно-управлінський персонал  

1. Заступник головного лікаря з економічних 

питань 

7 

2. Завідувач господарства 7 

3. Інженер з охорони праці  1 категорії 7 

4. Старший інспектор з кадрів 7 

5. Фахівець з цивільного захисту 7 

6. Секретар - друкарка 7 

7. Адміністратор системи 7 

8. Головний бухгалтер, провідний бухгалтер, 

бухгалтер 

7 

9. Технік-електрик 4 

10. Водій автотранспортних 4 

 

  

  

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснопільський  центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Краснопільської селищної ради 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 

ради  
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 (Масалітіна В.М.) 

 

 (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«02» січня 2019 року 

 

«02» січня 2019 року 
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Додаток № 8 

До колективного договору 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

РОБІТ НА ЯКИХ УСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДОПЛАТА В РОЗМІРІ ДО 12 

ВІДСОТКІВ ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ШКІДЛИВИМИ І 

ВАЖКИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ 

 
№ Перелік робіт* Структурний 

підрозділ 

Відсотки 

1 Малярні роботи в закритих 

приміщеннях з використанням 

нітрофарб і лаків, алкідних, 

пентафтальних і ПХВ фарб, 

використання хімічних речовин 2-4 

класів небезпечності. 

 Чищення котлів у холодному стані. 

 Обмурування котлів у гарячому 

стані. 

 Обслуговування тепломережних 

бойлерних установок, установок у 

котельних спорудах. 

Обслуговування котельних 

установок, що працюють на вугіллі 

і мазуті, каналізаційних колодязів і 

мереж. 

 Аварійно-відновлювальні роботи з 

обслуговування зовнішніх 

каналізаційних мереж. 

Нанесення на поверхні 

штукатурного розчину вручну. 

 Укладення паркетних, плиткових, 

лінолеумних підлог на гарячій 

мастиці і бітумі, гумових клеях і 

мастиках, зроблених на основі 

синтетичних смол і хімічних 

розчинників, віднесених до 2-4 

класу небезпечності. 

 Газозварювальні, газорізальні і 

електрозварювальні роботи, які 

КНП 

«Краснопільський 

ЦПМСД» 

12 
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проводяться у приміщеннях. 

 Прання, сушіння і прасування 

спецодягу, білизни. 

 Роботи з прання білизни та 

спецодягу вручну з використанням 

мийних і дезінфекційних засобів. 

 Роботи біля гарячих плит, 

електрожарових шаф, 

кондитерських і паромасляних 

печей та інших апаратів для 

смаження і випікання. 

 Вантажно-розвантажувальні 

роботи, що виконуються вручну. 

 Роботи, пов'язані з обробкою, 

обмиванням м'яса, риби, 

обсмаженням птиці. 

Роботи, пов'язані з миттям посуду, 

тари і технологічного обладнання 

вручну із застосуванням кислот та 

інших хімічних речовин. Робота на 

друкарських та інших лінотипних 

машинах. 

 Загострення пилок, ножів та 

іншого інструмента абразивними 

кругами сухим способом. 

Пиляння та обрізка колод, брусків 

та інших лісоматеріалів на 

деревообробних верстатах. Роботи, 

пов'язані із чисткою вигрібних ям, 

каналізаційних колодязів, 

проведення їх дезінфекції. 

 
 

*Наводиться перелік робіт, які виконуються працівниками Підприємства, згідно з переліком, 

наведеним у додатку №6 наказу МОЗ України №308/519 від 05.10.2005 року, якщо такі є у 

штаті Підприємства) 

  

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснопільський  центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 

ради  
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Краснопільської селищної ради 

 

 (Масалітіна В.М.) 

 

 (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«02» січня 2019 року 

 

«02» січня 2019 року 
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Додаток № 9 

До колективного договору 

 

 

ПЕРЕЛІК 

ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У РОБОТІ ДЕЗІНФІКУЮЧІ 

ЗАСОБИ, А ТАКОЖ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАЙНЯТІ ПРИБИРАННЯМ 

САНВУЗЛІВ 

 

(Зазначаються працівники всіх професій, які використовують у роботі 

дезінфікуючі засоби (а не тільки технічні працівники) 

 
№ Посада, професія* % 

1 Молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) 

10 

 

*В посадових інструкціях за відповідними посадами (професіями) повинно бути зазначено, 

що вони використовують в роботі дезінфікуючі засоби. 

  

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснопільський  центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Краснопільської селищної ради 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 

ради  

 

 (Масалітіна В.М.) 

 

 (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«02» січня 2019 року 

 

«02» січня 2019 року 
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Додаток № 10 

До колективного договору 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників 

 

 

Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю 

України, Закону України «Про оплату праці» та Колективного договору. 

1. Загальні положення. 

1.1. Це Положення запроваджується з метою матеріального 

стимулювання працівників Підприємства за сумлінне і якісне виконання 

поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та 

трудової дисципліни. 

1.2. Преміювання працівників Підприємства здійснюється відповідно до 

їх особистого вкладу в загальні результати праці Підприємства за підсумками 

роботи за місяць/квартал/рік. 

1.3. Керівнику Підприємства надається право позбавляти премії 

частково або повністю у разі порушення трудової, виробничої дисципліни і 

правил внутрішнього трудового розпорядку. 

1.4. Працівникам Підприємства відповідно до цього Положення можуть 

призначатися та виплачуватися разові та періодичні премії. 

1.5. Кількість пацієнтів, які подали Підприємству декларації про вибір 

лікаря, який надає первинну медичну допомогу, із врахуванням вікових груп та 

інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів, 

визначається на підставі даних електронної системи охорони здоров’я, що діє у 

Підприємстві. 

2. Разові премії 

2.1. За рішенням Адміністрації в окремих випадках за виконання 

особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових дат, або з 

інших підстав працівникам може бути виплачена одноразова премія. 

2.2. Для визначення розміру разових премій за виконання особливо 

важливої роботи враховується: 
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– виконання заходів та завдань, передбачених для здійснення протягом 

відповідного періоду у структурному підрозділі; 

– стан виконавчої дисципліни (виконання окремих доручень 

керівництва, органів державної влади України); 

– рівень дотримання трудової дисципліни. 

2.3. Премії з нагоди ювілейних і святкових дат можуть виплачуватися за 

рішенням керівника Підприємства.  

2.4. Розмір разової премії встановлюється у відсотковому відношенні до 

посадового окладу в межах фонду заробітної плати. Розмір премії не може 

перевищувати 100%посадового окладу працівника, якому виплачується 

відповідна премія.Зазначене положення не поширюється на визначення розміру 

премії, передбаченої пунктом 2.12 цього Положення, та премій, визначених 

розділом 3 цього Положення. 

2.5. Конкретні розміри разових премій визначаються керівником 

Підприємства. 

2.6. Працівники мають право на отримання премії за наявності коштів 

для цього у фонді заробітної плати Підприємства. 

2.7. Премії виплачуються працівникам за поданням керівника 

структурного підрозділу, акерівникам структурного підрозділу за поданням 

заступника керівника Підприємства. 

2.8. Преміювання заступників керівника Підприємства здійснюється за 

рішенням керівника Підприємства у порядку та розмірах, визначених цим 

Положенням. Керівнику Підприємства премія виплачується згідно рішення 

власника або уповноваженого ним органу. 

2.9. Працівники, які звільнилися за власним бажанням або з ініціативи 

Адміністрації, а також на яких були накладені дисциплінарні стягнення 

преміюванню не підлягають. 

2.10. Проект наказу про преміювання працівників Підприємства готує 

відділ кадрів і подає для розгляду керівнику Підприємства. 

2.11. Виплата премії провадиться не пізніше виплати заробітної плати за 

першу половину місяця, наступного за тим, в якому таку премію було 

призначено. 

2.12. Працівникам, не визначеним розділом 3 цього Положення, за 

рішенням Керівника Підприємства, один раз на рік може здійснюватися 

нарахування премії безпосередньо перед завершенням календарного року у 
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розмірі середньої заробітної плати, що отримував кожен такий працівник 

протягом року. 

3. Періодичні премії 

3.1. Нарахування і виплата періодичних премій, визначених цим 

розділом, здійснюється за умови укладення договору про медичне 

обслуговування населення між Підприємством та Національною службою 

здоров’я України (далі - НСЗУ). 

3.2. Нарахування і виплата періодичних премій, визначених цим 

розділом, здійснюється лікарям загальної практики – сімейної медицини, 

лікарям-педіатрам, лікарям-терапевтам та медичним сестрам, які працюють в 

команді з лікарем відповідної спеціалізації за умови отримання:  

для лікаря загальної практики – сімейної медицини- не менше 900 

декларацій про обрання лікаря; 

для лікаря-терапевта – не менше 1000 декларацій про обрання лікаря 

для лікаря-педіатра – не менше 450 декларацій про обрання лікаря. 

Обмеження, передбачені цим пунктом, зменшуються пропорційно 

розміру ставки працівників, які працюють за сумісництвом, на умовах 

неповного робочого дня або поєднують роботу лікаря з виконанням іншої 

роботи (керівник Підприємства, заступники керівника Підприємства та ін.) 

3.3. Схема розрахунку преміювання лікаря загальної практики-сімейного 

лікаря, лікаря-педіатра та лікаря-терапевта (далі – лікар): 

Плікаря = k * x% 

k - надходження Підприємству за пацієнтів, які подали лікарю 

декларацію про вибір лікаря, протягом місяця. 

x% - відсоток від надходжень за пацієнтів, які подали лікарю декларації 

про вибір лікаря станом на 01 число місяця, за який здійснюється преміювання. 

Вказаний відсоток може збільшуватись наказом керівника Підприємства в 

односторонньому порядку. Відсоток від надходжень визначається з 

урахуванням кількості отриманих лікарем декларацій про вибір лікаря: 

 

Кількість отриманих 

декларацій про вибір лікаря (у % від 

оптимального обсягу) 

Відсоток від надходжень для 

обчислення періодичної премії 

Від 50% до 59% 5% 
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від 60% до 69% 6% 

від 70% до 79% 7% 

від 80% до 89% 8% 

від 90% до 99% 9% 

100% і більше 10% 

 

У разі, якщо в з лікарем в команді з надання первинної медичної 

допомоги працюють три та більше працівники із числа середнього медичного 

персоналу, відсоток від надходжень визначається за наступним розрахунком: 

Кількість отриманих 

декларацій про вибір лікаря (у % від 

оптимального обсягу) 

Відсоток від надходжень для 

обчислення періодичної премії 

Від 50% до 59% 3% 

від 60% до 69% 4% 

від 70% до 79% 5% 

від 80% до 89% 6% 

від 90% до 99% 7% 

100% і більше 8% 

 

Розрахунки, передбачені цим пунктом, здійснюютьсяпропорційно 

розміру ставки працівників, які працюють за сумісництвом, на умовах 

неповного робочого дня або поєднують роботу лікаря з виконанням іншої 

роботи (керівник Підприємства, заступники керівника Підприємства та ін.) 

k = t * (n0-5 * a + n6-17 * b + n18-39 * c+ n40-64 * d + n65+ * e)/ 12 

t – тариф за медичне обслуговування одного пацієнта на рік (капітаційна 

ставка) за зеленим списком. Розмір тарифу визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

n0-5 - кількість пацієнтів віком від 0 до 5 років, чинність декларації про 

вибір лікаря з якими зберігається станом на 01 число місяця, за який 

нараховується премія. 
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n6-17 - кількість пацієнтів віком від 6 до 17 років, чинність декларації про 

вибір лікаря з якими зберігається станом на 01 число місяця, за який 

нараховується премія. 

n18-39 - кількість пацієнтів віком від 18 до 39 років, чинність декларації 

про вибір лікаря з якими зберігається станом на 01 число місяця, за який 

нараховується премія. 

n40-64 - кількість пацієнтів віком від 40 до 64 років, чинність декларації 

про вибір лікаря з якими зберігається станом на 01 число місяця, за який 

нараховується премія. 

n65+ - кількість пацієнтів віком від 65 років, чинність декларації про 

вибір лікаря з якими зберігається станом на 01 число місяця, за який 

нараховується премія. 

a - встановлений Кабінетом Міністрів України коригувальний коефіцієнт 

за пацієнтіввіком від 0 до 5 років. 

b - встановлений Кабінетом Міністрів України коригувальний 

коефіцієнт за пацієнтіввіком від 6 до 17 років. 

c - встановлений Кабінетом Міністрів України коригувальний коефіцієнт 

за пацієнтіввіком від 18 до 39 років. 

d - встановлений Кабінетом Міністрів України коригувальний 

коефіцієнт за пацієнтіввіком від 40 до 64 років. 

e- встановлений Кабінетом Міністрів України коригувальний коефіцієнт 

за пацієнтіввіком від 65 років. 

3.4. Лікарю, який перевищив оптимальний обсяг практики первинної 

медичної допомоги, встановлений для нього Наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання 

первинної медичної допомоги» (далі - оптимальний обсяг практики), 

здійснюється коригування розміру періодичної премії. Розмір зазначеної премії 

коригується шляхом додавання до суми, обчисленої у порядку передбаченому 

пунктом 3.2 цього Розділу: 

 2 гривень за кожну декларацію, подану лікарю загальної практики – 

сімейної медицини, лікарю-терапевту в межах від 100% до 140% 

оптимального обсягу практики; 

 4 гривень за кожну декларацію, подану лікарю-педіатру в межах від 100% 

до 140% оптимального обсягу практики. 
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3.5. Декларації, подані лікарю понад 140% оптимального обсягу 

практики, не враховуються під час розрахунку періодичного преміювання 

зазначеного лікаря. 

3.6. Схема розрахунку преміювання працівника із числа середнього 

медичного персоналу, що входить до команди з надання первинної медичної 

допомоги у Підприємстві: 

Псмп = Плікаря * 30% 

Псмп –розмір премії працівника із числа середнього медичного 

персоналу. 

Якщо лікар, з яким працює працівник із числа середнього медичного 

персоналу у команді з надання первинної медичної допомоги, не відповідає 

критеріям визначеним в п. 3.1 цього Положення, то працівник із числа 

середнього медичного персоналу також не має право на премію, передбачену 

цим пунктом.  

Плікаря – премія лікаря, з яким в команді з надання первинної медичної 

допомоги працює середній медичний персонал, що вираховується за формулою, 

визначеною пунктом 3.2та з урахуванням пунктів 3.3 та 3.4 цього Положення. 

30% - відсоток від премії лікаря, з яким спільно або під чиїм 

керівництвом працює працівник із числа середнього медичного персоналу. У 

разі, якщо в з лікарем в команді з надання первинної медичної допомоги 

працюють три та більше працівники із числа середнього медичного персоналу, 

відсоток від премії лікаря становить 15%. 

3.7. Схема розрахунку преміювання інших працівників Підприємства: 

3.7.1. Керівнику Підприємства здійснюється нарахування періодичної 

премії за наступною формулою: 

Пкп = Дкнп * 0,8% 

Дкнп - місячний дохід Підприємства за договором про медичне 

обслуговування населення, укладеного з НСЗУ, конкретний розмір якого 

визначається, виходячи із суми, що надходить Підприємству від НСЗУ у місяці, 

за який здійснюється преміювання. 

Виплата премії за цим пункт не виключає отримання Керівником 

Підприємства премії, як лікарем, відповідно до пунктів 3.2-3.4 цього 

Положення. 

3.7.2. Заступникам керівника Підприємства здійснюється нарахування 

періодичної премії за наступною формулою: 
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Пзк = Дкнп-д * 0,3% 

Дкнп-д - місячний дохід Підприємства за договором про медичне 

обслуговування населення за зеленим списком, укладеного з НСЗУ, конкретний 

розмір якого визначається, виходячи із суми, що надходить Підприємству від 

НСЗУ у місяці, за який здійснюється преміювання 

Виплата премії за цим пункт не виключає отримання Заступником 

керівника Підприємства премії, як лікарем,відповідно до пунктів 3.2-3.4 цього 

Положення. 

3.8. Премії, визначені в цьому Розділі 3 цього Положення виплачуються 

працівникам пропорційно відпрацьованому ними часу протягом місяця.   

3.9. Керівник Підприємства має право самостійно підвищувати відсотки, 

визначені у Розділі 3 цього Положення на один конкретний місяць чи на 

постійній основі шляхом видання відповідного наказу. 

3.10. У випадку зменшення розміру премії лікаря, з яким спільно або під 

чиїм керівництвом працює працівник із числа середнього медичного персоналу, 

відповідно до цього Положення, визначення розміру премії середнього 

медичного персоналу здійснюється із розрахунку розміру премії відповідного 

лікаря до такого зменшення.Повний розмір премії лікаря для підрахунку 

розміру премії, передбаченої пунктом 3.5 цього Положення, використовується і 

в тому випадку, коли лікар не відпрацював повну місячну норму робочого часу. 

3.11. Періодичні премії виплачуються працівникам, які мають на них 

право, щомісячно із фонду заробітної плати без видання окремого наказу 

керівником Підприємства про їх призначення. 

3.12. Премії, передбачені цим розділом, виплачуються не пізніше семи 

днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Всі розрахунки 

здійснюються головним бухгалтером Підприємства або іншою особою, 

визначеною керівником Підприємства. 

4. Підстави для депреміювання чи зменшення розміру премії 

4.1. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, а саме: 

– систематичне запізнення на роботу, залишення робочого місця без 

поважних причин до 3 год. – зменшення розміру належних працівнику премій 

не більше ніж на 25%; 

– неналежне виконання покладених на працівника трудових обов’язків 

та/або невиконання завдань керівників підрозділів – зменшення розміру 

належних працівнику премій не більше ніж на 50%; 
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– поява на робочому місці в нетверезому стані – зменшення розміру 

належних працівнику премій до 100%; 

– прогул, відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3 

год. – зменшення розміру належних працівнику премій до 100%. 

4.2. Невиконання посадових інструкцій та галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я: 

– повторне протягом трьох місяців від попередження, але яке не 

спричинило фінансових або матеріальних втрат тощо – зменшення розміру 

належних працівнику премій не більше ніж на 25%. 

– яке спричинило матеріальні, фінансові або інші втрати тощо – 

зменшення розміру належних працівнику премій не більше ніж на 100%. 

4.3. Зменшення розміру премій здійснюється одноразово у місяці, в якому 

працівник припустився правопорушення, або в наступному місяці на підставі 

наказу Керівника. 
 

  

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснопільський  центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Краснопільської селищної ради 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 

ради  

 

 (Масалітіна В.М.) 

 

 (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«__» _____ 2019 року 

 

«__» _____ 2019 року 
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Додаток № 11 

До колективного договору 

 

 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ  

ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМАТИВІВ БЕЗПЕКИ, 

ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, ПІДВИЩЕННЯ 

ІСНУЮЧОГО РІВНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЗАПОБІГАННЯ ВИПАДКАМ 

ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І 

АВАРІЯМ 

 

Найменування заходів 

(робіт) 

Строк виконання Відповідальні за 

виконання особи 

1. Проводити навчання і 

перевірку знань з охорони 

праці з керівниками 

структурних підрозділів, 

фахівцями структурних 

підрозділів, працівниками 

на роботах підвищеної 

небезпеки із залученням 

фахівців Державної 

служби України з питань 

праці 

За графіком Інженер з охорони 

праці, керівники 

структурних 

підрозділів 

2. Проводити комплексну 

атестацію робочих місць 

(в т.ч. із залученням 

сторонньої організації) 

для атестації окремих 

робочих місць за умовами 

праці 

За графіком Інженер з охорони 

праці, керівники 

структурних 

підрозділів 
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3. Забезпечити підрозділи 

мінімальними 

лікарськими засобами 

першої долікарняної 

допомоги, приладом для 

вимірювання кров’яного 

тиску 

Протягом року Інженер з охорони 

праці, головний 

бухгалтер 

4. Проводити 

обов’язковий щорічний 

медогляд працівників 

Підприємства 

За графіком Інженер з охорони 

праці, керівники 

структурних 

підрозділів 

5. Придбати засоби 

індивідуального захисту 

для працівників 

Підприємства 

Протягом 2019-2024 

р.р. 

Інженер з охорони 

праці 

6. Придбати необхідну 

нормативно-технічну, 

наглядово-довідкову 

літературу з охорони 

праці, цивільного захисту 

та знаки безпеки 

Протягом 2019-2024 

р.р. 

Інженер з охорони 

праці 

7. Проводити технічну 

інвентаризацію захисних 

споруд цивільного 

захисту Підприємства 

Протягом 2019-2024 

р.р. 

Інженер з охорони 

праці 

8. Замінити світильники в 

окремих кабінетах 

За графіком Технік-електрик 

9. Провести 

електровимірювальні 

Протягом 2019-2024 

р.р. 

Технік-електрик 
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роботи на об’єктах 

Підприємства 

10. Проводити заміну 

застарілої 

електропроводки в 

приміщеннях 

Протягом 2019-2024 

р.р. 

Технік-електрик 

11. Проводити роботи по 

покращенню стану 

електромережі, 

освітлення, 

температурного режиму в 

приміщеннях 

Підприємства 

Протягом 2019-2024 

р.р. 

Технік-електрик 

 

  

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснопільський  центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Краснопільської селищної ради 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 

ради  

 

 (Масалітіна В.М.) 

 

 (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«__» ______ 2019 року 

 

«__» _______ 2019 року 
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Додаток № 15 

 До колективного договору 

 

 

ПЕРЕЛІК 

ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В ХОЛОДНУ 

ПОРУ РОКУ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ АБО В ЗАКРИТИХ 

НЕОПАЛЮВАНИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ 

СПЕЦІАЛЬНІ ПЕРЕРВИ ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ І ВІДПОЧИНКУ 

(ЗА НАЯВНОСТІ У ШТАТІ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНИХ ПОСАД) 

 
№  

 

Найменування робіт, 

професій та посад 

Тривалість однієї 

перерви (хвилин) 

Кількість 

перерв за 

зміну (хвилин) 

Загальна 

тривалість перерв 

за зміну (хвилин) 

1 Опалювач 10 4 40 

 

  

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснопільський  центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Краснопільської селищної ради 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 

ради  

 

 (Масалітіна В.М.) 

 

 (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«02» січня 2019 року 

 

«02» січня 2019 року 
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Додаток № 17 

До колективного договору 

 

 

 СКЛАД  

СПІЛЬНОЇ КОМІСІЇ З КОНТРОЛЮ  

ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

 
№ Представники Сторін Посада, П.І.Б. 

 

1 Від Адміністрації Підприємства: 

 

Головний лікар 

 

 

Масалітіна В.М. 

Заступник головного лікаря з 

економічних питань 

Янкова О.М. 

 

Старший інспектор с кадрів 

 

Логвин В.О. 

2 Від ПРК: 

 

Голова ПРК 

 

 

Котов Б.В. 

Лікар загальної практики-

сімейний лікар 

 

Бараник Т.І. 

Лікар загальної практики-

сімейний лікар 

 

Савченко А.А. 

Лікар загальної практики-

сімейний лікар 

Анцибор Г.М. 

 

Секретар ПРК Бондар А.Ю 

 

Якщо протягом дії цього Договору виникне необхідність внести зміни до 

складу робочої комісії, новий склад затверджується наказом керівника 

Підприємства. Керівник Підприємства зобов’язаний включити до складу 

робочої комісії тих представників зі сторони профспілкового комітету, які були 

обрані останнім. 

  

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснопільський  центр первинної 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 
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медико – санітарної допомоги» 

Краснопільської селищної ради 

ради  

 

 (Масалітіна В.М.) 

 

 (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«__» ______ 2019 року 

 

«__» _______ 2019 року 
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Додаток № 18 

До колективного договору 

 

 

ПЕРЕЛІК 

ОСІБ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ НОРМ  

 І ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

 
№ Назва розділу колективного 

договору 

Термін 

 

Посада відповідального за 

виконання 

 

1. Загальні положення постійно Головний лікар 

Голова ПРК 

2. Трудові відносини постійно Головний лікар 

Голова ПРК 

3. Забезпечення зайнятості постійно Головний лікар 

Старший інспектор  

кадрів 

Голова ПРК 

4. Оплата праці постійно Головний лікар 

Головний бухгалтер 

Заступник Головного 

лікаря з економічних 

питань 

Голова ПРК 

5. Охорона праці постійно Головний лікар 

Інженер з охорони 

праці і техніки безпеки 

Голова ПРК 

6. Соціально-трудові пільги, 

гарантії, компенсації 

постійно Головний лікар 

Заступник головного 

лікаря (відповідно до 

розподілу обов’язків) 

Голова ПРК 

7. Контроль за виконанням 

колективного договору 

не рідше 

одного разу на 

рік 

Головний лікар 

Голова ПРК 

 

  

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 
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«Краснопільський  центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Краснопільської селищної ради 

ради  

 

 (Масалітіна В.М.) 

 

 (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«02» січня 2019 року 

 

«02» січня 2019 року 
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Додаток № 20 

 До колективного договору 

 

ПЕРЕЛІК 

ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЯКИМ 

ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ СКОРОЧЕНА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ТИЖНЯ 

 

 

№  

 

Найменування робіт, 

професій та посад 

Тривалість робочого 

тижня  

1 Завідувач СЛА 38,5 

2 Лікар загальної практики – сімейний лікар 38,5 

3 Лікар – терапевт дільничний  38,5 

4 Лікар – педіатр дільничний 38,5 

5 Лікар - інтерн 38,5 

6 Сестра медична загальної практики – сімейної 

медицини 

38,5 

7 Сестра медична патронажна (дільнична) 38,5 

8 Акушерка 38,5 

9 Фельдшер 38,5 

10 Фельдшер - лаборант 38,5 

11 Сестра медична з фізіотерапії 38,5 

12 Реєстратор медичний 38,5 

13 Статистик медичний 38,5 

14 Завідувач ФП 38,5 

15 Завідувач ФАП 38,5 

 

  

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснопільський  центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Краснопільської селищної ради 

Голова  ПРК КНП «Краснопільський  

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Краснопільської селищної 

ради  

 (Масалітіна В.М.)  (Котов Б.В.) 

__________________ _________________ 

 

«02» січня 2019 року 

 

«02» січня 2019 року 
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