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І. Загальні положення.

1.1 Колективний договір укладений між адміністрацією   _________________________________________________________
в особі _______________________________________________ і первинною профспілковою організацією працівників охорони здоров'я _________________________________________ в особі голови первинної профспілкової організації __________________________________ відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди", Галузевої Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України, Регіональної та територіальної Угоди, Кодексу законів про працю України.

1.2	Даний колективний договір укладено з метою удосконалення виробничих, трудових, та соціально-економічних відносин між адміністрацією і працівниками, посилення соціального захисту працівників, які перебувають у сфері дії сторін згідно чинного законодавства.

1.3	Сторони   визнають  Колективний договір  як   чинний  акт  соціального   партнерства,   що   визначає узгоджені позиції і дії сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи установи,  реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників., забезпечення конституційних прав трудящих.

1.4 Положення колективного договору діють безпосередньо і поширюються на всіх працівників, незалежно від їх приналежності до профспілкової або іншої
громадської організації. 

1.5 Жодна з сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом встановленого терміну його дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.

1.6 Договір укладено  на	____ роки (рік). Він набирає чинності з ____________і діє до укладення нового договору.

1.7 Цей  колективний договір схвалений  конференцією  трудового  колективу ______________________________________________________________________________, протокол №1 від ______________________ 

1.8 Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін, і в обов'язковому порядку, в зв'язку зі змінами чинного законодавства, галузевої угоди з
питань, що є предметом договору, сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до
договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів та насилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у _____ денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

1.9	Головний лікар зобов'язується в 15-денний термін після реєстрації договору забезпечити його тиражування у кількості 6 примірників, ознайомлення з ним всіх
працівників, а також і працівників під час укладання з ними трудового договору.

1.10	Сторона адміністрації подає колективний договір на повідомчу реєстрацію протягом 5 днів з дня підписання його сторонами.

1.11	Сторони розпочинають переговори з укладання нового колективного договору не пізніш ніж через місяць після виникнення обставин, які тягнуть за собою необхідність його укладення. 
1.12 Невід’ємною частиною договору є додатки до нього. 

ІІ. Виробничі відносини.

Головний лікар зобов’язується: 

2.1	Впроваджувати в трудових колективах прогресивні форми організації і стимулювання
праці, сприяти розвитку виробничої і суспільної активності працівників лікарні.

2.2	Визначити працівникам робочі місця, забезпечити робітників матеріально-технічною базою, необхідною для виконання трудових зобов'язань.

2.3 Роз'яснити кожному робітнику його права і обов'язки, затвердити посадові інструкції і
ознайомити з ними, а також із цим колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку.

2.4 Своєчасно та повному обсязі здійснювати матеріально-технічне забезпечення для виконання працівниками установи покладених на них обов’язків та створювати належні умови праці.

2.5 За підсумками роботи за календарний рік інформувати трудовий колектив про результати фінансово-господарської діяльності установи та перспективи його розвитку, при цьому надаючи профспілковій стороні письмову інформацію та копії документів з цих питань.

2.6 Забезпечити участь повноважного представника первинної профспілкової організації установи у засіданнях, парадах, зборах, які проводить головний лікар.

2.7 Брати участь у заходах профспілкової сторони щодо захисту трудових і соціально-економічних прав працівників на їх запрошення.

2.8 Інформувати профспілкову сторону про внесення змін до статуту ЦПМСД №  

Профспілкова сторона зобов'язується:

2.8 Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладі.

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

2.10 Запрошувати повноважного представника сторони адміністрації на засідання профспілкової сторони, де розглядаються питання захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.



	Сторони договору домовились:

2.11 Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладу.

2.12 Упереджувати виникнення колективних трудовик спорів, а у разі їх виникнення вирішувати відповідно з Законом України, прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій., переговорів, використовуючи всі можливі для вирішення заходи, не заборонені законодавством.

2.13 Створювати всі умови для ефективної роботи комісії по трудових спорах.

ІІІ. Забезпечення продуктивної зайнятості.

Головний лікар зобов'язується:

3.1 Завчасно інформувати у письмовій формі профспілкову сторону не пізніше трьох місяців у випадках: реорганізації, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників з наданням інформації про плановані власником заходи, пов'язані з ними звільнення працівників, причин і строки таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися.

3.2 Проводити не пізніше, ніж через три місяці з часу прийняття відповідного рішення, консультації з профспілковою стороною про заходи щодо запобігання, зменшення або
пом'якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та враховувати пропозиції профспілкової сторони з цих питань.

3.3 У разі скорочення робочих місць в зв'язку із зменшенням, об'ємів робіт (ліжок, населення) сприяти в працевлаштуванні працівників, що вивільняються, з виплатою гарантій і компенсацій, перенавчанням і працевлаштуванням відповідно до Кодексу законів про Працю і інших нормативних актів.

3.4 При вивільнені працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права залишення на роботі та гарантії окремим категоріям працівників. Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розпис не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про вивільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці пропонувати працівникові іншу роботу в установі.

Профспілкова сторона зобов'язується:

3.5 Надавати працівникам установи безоплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантії на працю, соціально-економічних пільг передбачених законодавством і колективним договором.

IV. Трудові відносини, режим праці та відпочинок.

Головний лікар зобов’язується: 

4.1	Укладати трудові договори з працівником в порядку передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття до установи. Застосовувати контрактну форму при прийнятті на роботу тільки у випадках, визначених законодавством України. На вимогу профспілкової сторони надавати інформацію про умови контракту.

4.2	Сторони домовились:

4.2.1 Спільно з профспілковою стороною розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку установи, вносити до них зміни і доповнення, затверджувати їх на загальній конференції трудового колективу, розробити і затвердити посадові, робочі інструкції, ознайомити з ними працівників.

4.2.2 Надавати працівникам роботу відповідно їх професії, займаної посади та кваліфікації не вимагаючи від працівників виконання роботи не обумовленої трудовим договором та посадовою інструкцією.

4.2.3 Враховуючи, що                     є безперервною діючою установою, встановити щомісячне підсумування обліку робочого часу з наданням вихідних днів згідно з графіком змінності;

4.2.4 Тривалість щоденної роботи, початок і закінчення щоденної роботи і перерви визначені графіком змінності, затвердженим головним лікарем та профспілкою з урахуванням місячної норми часів.

4.2.5 Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину для працівників з 40 часовим тижнем.

4.2.6 Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється залежно від результатів
атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих на роботах зі
шкідливими умовами праці відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і
посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість
робочого тижня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року №163, і становить 38,5 годин, 36 годин, 33 години на тиждень (додаток № 1).

4.2.7 Максимальна тривалість робочої зміни 24 години по узгодженню з профспілковою організацією і заяви співробітника.

4.2.8 Встановити режим роботи:
*	для працівників з нормою робочого часу 40 годин на тиждень:
	початок роботи - 8:00

кінець роботи    -16:30
перерва - з  12:00 до 12:30


*	амбулаторія:
	в робочі дні 	з	по
	субота		з	по
	неділя		з	по

При роботі за сумісництвом перерва між основною роботою і роботою за сумісництвом для   зовнішніх   сумісників   станове не менш 30 хвилин, для внутрішнього сумісництва - не менш 15 хвилин.

4.2.9 ЦПМСД №   належить до установ, де перерву встановити не можна. Медичним   працівникам усіх найменувань надається час для прийому їжі  на  робочому  місці тривалістю до 30 хвилин протягом робочої зміни. Час прийому їжі входить в робочу зміну, місце прийому їжі встановлюються в кожному структурному підрозділі.

4.2.10 Тривалість щотижневого відпочинку повинна бути не менше ніж 42 години.

4.2.11 Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою стороною та доводити його до відома працівників не пізніше 5 січня.
При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника. Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком періоду.

4.2.12 Встановити працівнику щорічну основну відпустку тривалістю 24 днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору, інвалідам І та ІІ груп – 30 календарних днів, ІІІ груп – 26 днів, особам до 18 років – 31 днів.

4.2.13 Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час у випадках, передбачених законодавством, а також наступним категоріям працівників:
______________________________________________________________________________

4.2.14 Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на інший період у разі порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та несвоєчасної виплати йому заробітної плати за час відпустки. Переносити працівнику щорічну відпустку на інший період або продовжувати її у випадках, визначених законодавством.

4.2.15 Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою у випадках, визначених законодавством.

4.2.l6 Надавати додаткову відпустку за умови праці працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. №1290 в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (додаток №2).

4.2.17 Надавати додаткову відпустку за особливий характер праці:
* працівникам, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. №1290 (додаток № 3);
*    працівникам з ненормованим робочим днем (додаток № 4)

4.2.18 Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

4.2.19 Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік.

4.2.20 Надавати визначеним законодавством категоріям; працівників, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих, категорій працівників термін.

4.2.21 Надавати працівникам, які протягом року не мали порушень трудової та виробничої дисципліни, вільний від роботи день з приводу:
*	ювілейних дат з дня народження працівника;
*	1 вересня – жінкам, діти яких навчаються у  ________ класах, якщо ці дні припадають на робочий день.

4.2.22 Надавати медичним працівникам додаткову щорічну відпустку тривалістю три календарних дня за тривалу безперервну роботу, згідно статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я. 

Профспілкова сторони зобов'язується:

4.3 Сприяти дотриманню працівниками трудової та виробничої дисципліни, Правил
внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень
адміністрації, трудових та функціональних обов'язків.

4.4 Здійснювати контроль за використанням зобов'язань цього розділу, своєчасністю
внесеним записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення,
переведення на іншу роботу, зміну режиму праці та відпочинку та ознайомлення з
ними працівника.

4.5 Розглядати обґрунтоване письмове подання адміністрації про розірвання трудового
договору з працівником, який є членом профспілки, у випадках, передбачених законодавством. Повідомляти сторону власника про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття.

4.6 Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати права працівників у відносинах, з власником у судових органах.

4.7 Здійснювати контроль за своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режиму праці і відпочинку та ознайомлення з ним працівників.

V. Оплата праці.

Головний лікар зобов’язується: 

5.1 Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи згідно розмірів і коефіцієнтів Єдиної сітки затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 з урахування змін.

5.2 Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць: аванс ___ числа (не менш ніж 50% окладу за фактично відпрацьований час) остаточну виплату ___ числа. Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

5.3 У випадку заборгованості на один і більше календарні місяці виплати заробітної плати робітникам передбачена компенсація втрати частини доходів у зв'язку з порушенням терміну її виплати (Закон України №2050 ст.2 "Про компенсацію громадянам втрати частини доходу", Закон України №108 ст.4 "Про оплату праці").

5.4 При кожній виплаті заробітної плати повідомляти письмово працівникам про загальну суму заробітної плати з розшифровкою по видам виплат, розміри і основи утримань, суму зарплати, що підлягає виплаті.

5.5 Забезпечувати своєчасну індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом споживчих цін згідно з чинним законодавством.

5.6 Щорічно одночасно з кошторисом та у випадках змін розміру посадового окладу, доплат та надбавок складати тарифікаційний список.

5.7 Заробітну плату працівникам за час відпустки виплачувати не пізніше ніж за 3 дні до її початку. Обчислення на відрахування із зарплати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку із навчанням, додаткової відпустки працівникам; які мають дітей та компенсації за невикористані відпустки проводити згідно діючого законодавства.

5.8 Виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення згідно з чинним законодавством і Постановою Кабінету Міністрів України № 524 та положенням (додаток № 11   ).

5.9 Проводити преміювання співробітників за умови досягнення моделі кінцевих результатів, відповідно Положення про преміювання (додаток №12) в межах діючого законодавства.

5.10 За роботу у святкові дні та не робочі проводити оплату у подвійному розмірі або надавати інше дні відпочинку, за бажанням працівника.

5.11 Проводити нарахування заробітної плати відповідно до штатного розпису на основі Єдиної тарифної сітки розмірів і коефіцієнтів з оплати праці, кваліфікаційної категорії кожного працівника пропорційно відпрацьованому часу.

5.12 Здійснювати підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників установи згідно переліку додатку №3 наказу МОЗ України №308/519 та пунктів 2.4.1 – 2.4.7 та № 4.

5.13 Здійснювати доплати і надбавки до посадових окладів згідно розділів №3 та № 4 наказу МОЗ України №308/519.

5.14 Проводити доплати працівникам:
*	у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
	за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад) (додаток № 5);
	о за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт (додаток № 6) згідно рішення засідання комісії. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;
*	у розмірі 35%, 50% відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за
роботу у нічний час (додаток № 7);
*	надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
	за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
за складність, напруженість у роботі.

5.15 Працівникам які використовують у роботі дезінфікуючі заходи установлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) (додаток №  8).

5.16 Найменування посад і професій визначати відповідно до вимог класифікатора професій.

5.17 Проводити атестацію керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників у встановлені законодавством строки.

5.18  У випадках підвищення заробітної платні працівникам встановити її підвищення на коефіцієнт підвищення.

5.19  Виплачувати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1418 від 29 грудня 2003 року.

5.20  Медичним працівникам, які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, зберігається середня оплата за кожним місцем роботи.

5.21  Працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці посадові оклади підвищувати згідно додатку № 6  Наказу МОЗ № 308/519.

Профспілкова сторона зобов'язується:

5.22 Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства з питань оплати праці, представляти і захищати інтереси працівників у сфері оплати праці.

5.23 Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премії, компенсації, доплат і надбавок.

5.24 Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї.

VI. Умови та охорона праці

Головний лікар зобов’язується:
6.1 Розробити за погодженням з профспілковою організацією і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям (додаток № 13)

6.2 Розмір цільових асигнувань на охорону праці повинен становити не менш 0,2% від фонду оплати праці з місцевого бюджету.

6.2.1 Проводити роботу з профілактики ВІЛ, туберкульозу серед працівників установи.

6.2.2 Проводити обов’язковий страховий захист медичного персоналу на випадок ВІЛ інфекції.

6.2.3 Забезпечувати медичний персонал установи комплектами санітарного одягу – білими халатами, хірургічними костюмами.

6.2.4 Не допускати дискримінації працівників з ВІЛ – статусом і забезпечити їм соціальні гарантії.

6.2.5 Оформити в кабінеті охорони праці стенд з профілактики СНІДу, туберкульозу. Забезпечити наявність медичних аптечок для працівників установи.

6.2.6 Безоплатно забезпечувати працівників, які працюють на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці спецодягом за встановленими нормами.(додаток № 9)
6.3 Виконати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період у термін до _____________.
Забезпечити протягом цього періоду стійкий температурний режим у структурних підрозділах згідно з встановленими нормами.
6.4 При укладанні трудового договору проінформувати під розпис працівників про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про їх права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.
6.5 Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленим за участю профспілкової сторони графіком, та за її результатами вживати заходів щодо покращення умов праці, надання відповідних пільг і компенсацій.
6.6 Проводити періодично, згідно з нормативними актами, експертизу технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.
6.7 Забезпечувати безкоштовно працівників, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці, молоком (додаток № 10 ).
6.8 Здійснювати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, за рахунок коштів установи.
6.9 При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду. 
Не допускати до роботи працівників, які  ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду.

6.10 Організувати на прохання працівника або за власної ініціативи позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я зумовлено умовами праці.
6.11 Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, переводити за їх згодою тимчасово, або без обмеження строку, на іншу роботу у відповідності з медичним висновком. Оплату праці у таких випадках проводити згідно з чинним законодавством.
6.12 Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів для усунення причин захворювань.
6.13 Забезпечити диспансерним лікарським наглядом працівників із хронічними захворюваннями, які часто і довго хворіють, інвалідів, ветеранів праці.

6.14 Забезпечити виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30.03.1998р. №78 "Про заходи по організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров'я".

6.15 Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

6.16 Відповідно до чинного законодавства забезпечити здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

6.17 Запровадити систему профілактичного щеплення медичних працівників, віднесених до груп ризику, проти вірусного гепатиту.

6.18 Проводити за встановленим графіком навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

6.19 Не залучати жінок до важких робіт, до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Працівники закладу зобов'язуються:

6.19 Вивчати та  виконувати  вимоги нормативних актів  про  охорону  праці,  правил
експлуатації машин, механізмів, устаткування.

6.20 Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

6.21 Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні огляди.

6.22 Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та
аварійних ситуацій на робочому місці, в структурному підрозділі. Особисто вживати
посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

6.23 Дбайливо та раціонально використовувати майно закладу, не допускати його
пошкодження чи знищення.

Профспілкова сторона зобов'язується:

6.24 Здійснювати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та
санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом.
У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

6.25 Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці. У випадках,
визначених чинним законодавством, вносити відповідні подання.
6.26 Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.

6.27 Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і
небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю працівника.

6.28 Брати участь:

6.28.1 в розробці положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці в закладі;

6.28.2 в проведенні атестації робочих місць, за її результатами вносити пропозиції щодо покращення умов праці, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.

VII. Соціальні гарантії, пільги та компенсації.
Адміністрація зобов'язується:
7.1 Перераховувати своєчасно та в установленому обсязі єдиний соціальний внесок.
7.2 Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі – комісія із соціального страхування закладу). Забезпечити участь сторони профспілок в роботі комісії з соціального страхування.
7.3 Щомісячно перераховувати профспілковій стороні, кошти на культурно-масову, спортивну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3% фонду оплати праці закладу.
7.4 Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якими здійснюється оформлення   пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.
7.5 Виплачувати одноразову матеріальну допомогу в розмірі місячного окладу працівникам, що виходять на пенсію за віком (в залежності від фінансування).
7.6 Надавати одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з сімейними обставинами (в межах 1 посадового окладу на рік).Згідно положення до додатка № 11)
7.7 Затверджувати порядок преміювання працівників закладу відповідно до їх особистого
внеску, в межах фонду оплати праці, відповідно Положення про преміювання (додаток №1).


Профспілкова сторона зобов'язується:

7.8 Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників.

7.9 Організувати проведення культурно-масових, спортивних і оздоровчих заходів для працівників установи та членів їх сімей.

7.10 Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативно-правовими актами з питань ЖКХ, соціального та пенсійного страхування, надавати консультативну та методичну допомогу з цих питань.

VIII. Гарантії діяльності профспілкової організації.
Адміністрація визнає профспілковий комітет повноважним представником інтересів працівників, які працюють у закладі, і погоджує з ним накази та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом цього договору,
Адміністрація зобов'язується:
8.1 Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілок, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження профспілок або перешкоджання їх здійсненню.

8.2 Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, надає безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, кабінет № ____.
Забезпечувати профспілкову організацію можливістю розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території закладу.
8.3	За наявністю письмових заяв працівників, які є членами профспілка, щомісячно і безкоштовно утримувати із заробітної плати та перераховувати у безготівковому порядку протягом трьох банківських днів після виплати заробітної плати, на рахунок профспілкової організації членські внески.

8.4 Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати членам
виборчих профспілкових органів, не звільненим від своїх службових обов'язків, для ними   повноважень  та   громадських  обов'язків   в   інтересах трудового колективу:
голові профкому 	- __ годин на тиждень
скарбник 		- __ годин на тиждень.
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, надавати додаткову відпустку до 2-х календарних днів із збереженням заробітної плати.

8.5  Поширювати на виборних і штатних працівників органів профспілки працівників охорони здоров’я України, які діють в установі, соціальні пільги та заохочування.

8.6  Відраховувати кошти первинній профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3% від фонду оплати праці.

Профспілкова організація зобов'язується:
8.7 Контролювати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг, проведення культурно-масових заходів. 

8.8 Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань соціального страхування, пенсійного забезпечення, надавати консультативну і методичну допомогу з питань соціального захисту.

IX. Заключні положення
	Сторони домовились:

10.1 Визначити осіб, відповідальних за виконання положень колективного договору.

10.2 Проводити соціальний діалог при реалізації норм і положень колдоговору, в тому числі при підготовці проектів наказів, розпоряджень, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин та соціальному захисту працюючих.

10.3 Звільняти від основної роботи із збереження середньої заробітної плати один раз на рік членів комісії по контролю за виконанням колдоговору.

10.4 Призупиняти рішення адміністрації, щодо прийнятті у разі порушення чи не виконання зобов’язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.5 Розглядати підсумки виконання колдоговору на конференції трудового колективу один раз на рік – у лютому – березні наступного року.

10.6 У разі невчасного виконання, невиконання зобов’язань (положень) колективного договору аналізувати причини і вживати заходи по їх реалізації.

10.7 Колдоговір укладено у трьох примірниках, що зберігаються у кожної із сторін, і мають однакову юридичну силу.

Колективний договір підписали:

від сторони адміністрації:					від профспілкової сторони:

М.П. __________________					М.П. __________________

“___”_______________ 200__р.


Додаток №1

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ІЗ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, РОБОТА
У ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА СКОРОЧЕНУ ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ТИЖНЯ

№ п/п
Посада, професія
Тривалість тижня
1
2
3
1


2


3




Додаток №2

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА
ЩОРІЧНУ ДОДАТКОВУ ВІДПУСТКУ ЗА РОБОТУ ІЗ ШКІДЛИВИМИ І
ВАЖКИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ

№ 
п/п
Посада, назва професії
Тривалість додаткової відпустки в календарних днях
Усього календарних днів
1
2
3
4
1



2



3





Додаток №3

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, РОБОТА ЯКИХ ПОВ'ЯЗАНА З ПІДВИЩЕНИМ НЕРВОВО-ЕМОЦІЙНИМ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

№ 
п/п
Посада, назва професії
Тривалість додаткової відпустки в календарних днях
Усього календарних днів
1
2
3
4
1



2



3















Додаток №4

ПЕРЕЛІК ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ З НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ

№ 
п/п
Посада
Кількість додаткових календарних днів до відпустки
Усього календарних днів
1
Головний лікар
7
31
2
Заступник головного лікаря
7
31
3
Завідуючий господарством
7
31
4
Головний бухгалтер
7
31
5
Заступник головного бухгалтера
7
31
6
Інспектор по кадрах
7
31
7
Економіст
7
31
8
Бухгалтер
7
31
9
Юрисконсульт
7
31
10
Інженер по ОП і ТБ
7
31
11
Інженер
7
31
12
Технік
7
31
13
Діловод
7
31
14
Секретар-друкарка
7
31
15
Друкарка
7
31
16
Оператор ПЕОМ
7
31
17
Мед.регістратор
7
31
18
Сестра-господарка
7
31

Назви посад робити згідно Класифікатора професій.

Додаток №5

ПЕРЕЛІК ПОСАД ТА ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ
ДОПЛАТА В % ПРИ СУМІЩЕННІ ПРОФЕСІЙ І ПОСАД

1. Лікарський персонал

1. Лікар						- лікар
2. Лікарі всіх найменувань				- медсестра всіх найменувань
(крім заступників головного
лікаря і головного лікаря)

2. Середній медичний персонал

1. Фельдшер, акушерка (в тому числі      		- акушерка
зав. фельдшерськими пунктами)			- медсестра
- мол. медсестра по догляду за хворими
- молодша медсестра (всіх найменувань)

2. Фельдшер-лаборант, лаборант,			- молодша медсестра (всіх найменувань)
Інструктор ЛФК, мед. реєстратор,
рентгенлаборант

3. Медсестра (всіх найменувань)			- молодша медсестра (всіх найменувань)
							- лаборант
- інспектор по кадрах
- ст. інспектор по кадрах
- мед. статистик
- медреєстратор
- мол. медсестра по догляду за хворими
- друкарка

4. Медстатистик					- оператор ПЕОМ
- молодша медсестра (всіх найменувань)
- медреєстратор

 

3. Молодший медичний персонал.

1. Мол. медсестра					- молодша медсестра (всіх найменувань)
- сестра-господарка
- прибиральниця службових приміщень

2. Сестра-господарка				- молодша медсестра (всіх найменувань)


3. Медреєстратор                                        		- секретар-друкарка
- друкарка








Додаток №6

ПЕРЕЛІК ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ
ДОПЛАТА ЗА РОЗШИРЕННЯ ЗОН ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБ'ЄМУ  ВИКОНУЄМОЇ РОБОТИ 50%

1 Лікарі усіх найменувань
2 Лікар терапевт дільничний (поліклініка)
3 Акушерка (усіх найменувань)
4 Медична сестра (усіх найменувань)
5 Лаборант
6 Фельдшер-лаборант
7 Медстатистик
8 Молодша медсестра (усіх найменувань)
9 Економіст
10 Бухгалтер
11 Прибиральник службових приміщень
12 Прибиральник території
13 Прибиральник виробничих приміщень
14 Інженер 
15 Електромонтер по обслуговуванню електроустаткування
16 Столяр
17 Монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і обладнання
18 Оператор ПЕОМ
19 Старший інспектор, інспектор по кадрах 
20 Водій автомобіля
21 Діловод
22 Секретар-друкарка
23 Друкарка
	
Перелік посад працівників, яким проводиться доплата за роботу у нічні години

Додаток № 7

№ п/п
Посада, професія
Структурний підрозділ
Відсотки
1
2
3
4
1



2



3





Додаток № 8
Перелік посад працівників які використовують дезінфікуючи засоби
	
№ п/п
Посада, професія
Структурний підрозділ
Відсотки
1
2
3
4
1



2



3




Додаток № 9

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ БЕЗОПЛАТНО ВИДАЄТЬСЯ СПЕЦОДЯГ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

№ 
п/п
Найменування робіт,
професій та посад
Найменування засобів індивідуального захисту
Строк експлуатації (місяців)
1
2
3
4
1



2



3





Додаток 


ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ У ЗВ'ЯЗКУ З ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ НАДАЮТЬСЯ ОПЛАЧУВАНІ ПЕРЕРВИ САНІТАРНО-ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 


№ 
п/п
Найменування робіт,
професій та посад
Тривалість однієї перерви (хвилин)
Кількість перерв за зміну (хвилин)
Загальна тривалість  перерв за зміну (хвилин)
1
2
3
4
5
1




2




3











                                                                                                                                                                              Додаток № 10


ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА РОБОТАХ З ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ БЕЗОПЛАТНО МОЛОКА ТА ІНШИХ РІВНОЦІННИХ ЙОМУ ПРОДУКТІВ


№ 
п/п
Найменування робіт, професій та посад
1
2
1

2

3


Додаток № 11 

Положення о наданні матеріальної допомоги

   Це положення розроблено відповідно наказу МОЗ України № 308/519 від 05.10.2005 р. “ Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення ” п.5.11 – преміювання працівників та надання матеріальної допомоги. 

Згідно цього наказу керівники мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
    Положення вводиться з метою покращення матеріального стану працівників лікувально-профілактичного закладу, заохочення та компенсації – на оздоровлення, оплату лікування, у зв’язку  з екологічним станом міста, сімейними обставинами.
    Матеріальна допомога розподіляється рівномірно протягом року, згідно ліміту, встановленому лікувально – профілактичному закладу  комісійно та за погодженням профспілковим комітетом.
    Матеріальна допомога надається всім працюючим, 
    Матеріальна допомога надається у розмірі посадового окладу.
    Матеріальна допомога надається згідно заяви працівника та наказу головного лікаря. 


Додаток № 12

Положення о преміюванні





РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 									від 03 січня 2011

Відповідно до ст.10 Закону України «Про колективні договори і угоди» від  .07.1993 № 3356

	Виступити з ініціативою щодо початку проведення переговорів з питань підготовки проекту нового колективного договору. 
Повідомити трудовий колектив (іншу Сторону) про початок проведення переговорів та протягом сими днів розпочати їх. 
Для ведення переговорів і підготовки проекту нового колективного договору створити робочу комісію з представників Сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами.
Робочій комісії підготувати проект нового колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників підприємства і прийняти рішення, яке оформляється відповідним протоколом.


Головний лікар 

