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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
11. Цей Колективний договір укладено на 3 (три) роки 2020-2022 рр.

Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу і

набуває чинності з дня його підписання і діє до укладання нового Колективного
договору.

1.2. Колективний договір укладений відповідно до Конституції України,
Законів України «Про колективні договори та угоди», «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», Кодексу
законів про працю (далі - КЗпП України) та інших нормативно-правових актів
чинного законодавства і визначає регулювання виробничих, трудових та
соціально-економічних відносин між уповноваженими власником (далі -

Керівником Підприємства) та працівниками Комунального підприємства
«Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка» (далі - КП «Володимир-

Волинська стоматологічна поліклініка»).

2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
21. Сторонами цього Колективного договору є уповноважений орган

власника 6 особі Генерального директора КП  «Володимир-Волинська
стоматологічна поліклініка» Нестеряка Романа Олександровича, який діє на
підставі Статуту та представляє інтереси власника і має відповідні
повноваження, з одного боку, та голови трудового колективу КП «Володимир-
Волинська стоматологічна поліклініка » в особі Воробйової Світлани Євгеніївни

- та Шкварка Павла Михайловича - голови профспілкової організації на
представництво трудового колективу з іншого боку. Надалі «Керівник
Підприємства» та «Уповноважені» разом іменуються - «Сторони».

2.2. Сторони визнають цей Колективний договір нормативним актом, на
підставі якого здійснюватиметься регулювання всіх соціально-економічних,



виробничих і трудових відносин на підприємстві протягом усього періоду його
дії. Він укладенийу відповідності з чинним законодавством.

2.3. Жодназ сторін не може в односторонньому порядку приймати рішення,
що змінюють, доповнюють, припиняють чи відміняють зобов'язання, норми чи
положення цього Колективного договору.

2.4. Сторони у триденний термін після підписання Колективного договору
подають його на реєстрацію у Володимир-Волинську міську раду і через 10 днів
після реєстрації доводять його до відома всіх працівників підприємства та
забезпечують протягом всього терміну дії договору ознайомлення з ним під
розписку щойно прийнятих працівників.

2.5. Укладення Колективного договору на підприємстві рекомендується
проводити до 15 грудня поточного року, а внесення змін та доповнень до них --
протягом терміну їхдії відповідно до встановленого порядку.

2.6. Норми і положення цього Колективного договору та зміни до нього
діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання Сторонами, що його
підписали.

2.7. Даний Колективний договір передбачає, що профком має право у
випадках прийняття власником рішень, які порушують умови колективного
договору, внести йому представлення (рішення) про усунення цих порушень.
Власник зобов'язуються в тижневий строк розглянути і дати вмотивовану
відповідь по суті представлення (рішення). При недосягненні згоди з цих питань
між керівником і профкомом, розбіжності між ними розглядаються в порядку,
передбаченому нормами Закону України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)».

3. СФЕРА, ТЕРМІНДІЇ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

3.1. Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників
підприємства.

3.2. Зміни та доповнення до цього Колективного договору вносяться в
обов'язковому порядкуу зв'язку із змінами чинного законодавстваз питань, що є
предметом Колективного договору та за ініціативою однієї із Сторін після

проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після

схвалення на зборах трудового колективу і підписання Сторонами.
3.3. До закінчення строку дії цього Колективного договору до нього можуть

вноситись зміни і доповнення лише при взаємній згоді Сторін. Пропозиції

про зміни і доповнення подаються Сторонами у письмовій формі не пізніше
ніж заодин місяць (про зміни вумовах оплати праці-- задва місяці) до їх
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введення водію. Прозгоду внести зміни протилежна Сторона повідомляє
письмово. При недосягненні згоди спірні питання розглядаються у відповідності
до Закону України «Про колективні договориі угоди».

3.4. Пропозиції кожної із Сторін щодо внесення змін і доповнень до
Колективного договору Сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-
денний строкз дня їх отримання іншою Стороною.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ
ЗАЙНЯТОСТІ

Керівник Підприємства зобов'язується:

4.1. Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у випадках
забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не
прогнозуються їх вивільнення на підставі п.1ст.40 КЗпП України.

4.2. Забезпечити протягом року переважне право на працевлаштування
працівників, вивільнених з підприємства на підставі п.Іст.40 КЗпП
України у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників
аналогічної професії.

4.3. Визначити працівникам робочі місця, забезпечити їх матеріально-
технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих завдань, норм
праці та відповідними умовами праці.

4.4. Роз'яснити кожному працівнику його права й обов'язки, затвердити
посадові інструкції та ознайомити з ними, а також із цим Колективним
договором і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.5. Залучати Уповноважених до підготовки рішень стосовно розроблення
тавнесення змін до Статуту підприємства, а у частині повноважень
представляти інтереси працівників тазахисту їх соціально-економічних та
трудових прав.

4.6. Погоджувати з Уповноваженими питання:
- скорочення робочих місць;
- затвердження нових схем посадових окладів, доплат і надбавок до

них;
- в разі зміни організації виробництва і праці, що мають привести до

скорочення чисельності або штату працівників з подальшим їх
вивільненням, інформувати про це Уповноваженого не пізніше як за 2

місяці;
- направлення на перепідготовку і перекваліфікацію медичних

працівників, які вивільняються при скороченні для подальшого їх
працевлаштування на вакантні місця.



4.7. Ознайомлювати з рішенням про зміни в організації виробничого
процесу і праці, реорганізацію, перепрофілювання закладу, що тягнуть за собою
скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці,
приймати рішення лише після попереднього проведення переговорів з
Уповноваженими про заходи щодо запобігання звільнення чи зведення їх
кількості до мінімуму або пом'якшення негативних наслідків звільнень, не
пізніше як за 30 календарних днів до дня персонального попередження
працівників про зміну істотних умов праці (ст. 32 КЗпП України), або
вивільнення (ст. 497 КЗпП України).

Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у
зв'язку зі зміною організації виробництва і праці: порядку вивільнення, виплати
вихідної допомоги.

У разі скорочення штату, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання
лікувальної установи, через які неминуче вивільнення працівників з ініціативи
власника, проводити їх за умови письмового повідомлення профспілкової
сторони не пізніше за 3 місяці до передбачуваних звільнень, про причини та
терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають
вивільненню. Працівників повідомлятине пізніше якза 2 місяці до їх звільнення.

На практиці вживаються такі заходи запобігання звільнення працівників та
їх соціальної підтримки:

- призупинення прийняття в підприємство нових працівників;
- обмеження робіт за сумісництвом;
- переміщення працівників на інші робочі місця, до інших структурних

підрозділів;
- тимчасове переведення працівників, які підлягають вивілненню за їх

згодою, на інші роботи необумовлені трудовим договором;
- введення режиму неповної зайнятості (неповного робочого часу);
- надання працівникам, які підлягають звільненню матеріальної допомоги;
- підвищення кваліфікації працівників;
Виплачувати працівникам, звільненим з підстав, передбачених пунктом

1 частини І статті 40 КЗпП України, вихідну допомогу в розмірі не менше
середнього місячного заробітку та забезпечити повне погашення заборгованості
по заробітній платі.

4.8. Створювати умови для підвищення кваліфікації працівників
підприємства.

4.9. Проводити не рідше, ніж раз на п'ять років у визначеному колективним
договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання Уповноважених, які
беруть участь у роботі органів управління суб'єктів господарювання.

4.10. У разі виникнення необхідності вивільнення працівників на підставі
п. 1 ст. 40 КЗпП України немасового характеру здійснювати вивільнення лише



після використання всіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому
робочому місці.

4.11. Своєчасно інформувати служби зайнятості про наявність в закладі
вакантних робочих місць.

4.12. Не розривати трудовий договір з підстав, передбачених ст. 40 КЗпП
України з працівниками, перед якими не погашена заборгованість із заробітної
плати та інших виплат, що здійснюються згідно з чинним законодавством.

Уповноважені зобов'язуються:

4.11. Сприяти дотриманню трудової дисципліни і Правил внутрішнього
трудового розпорядку.

4.12. Консультувати працівників з питань трудових прав, соціального
захисту, у тому числі при вивільненні працівників.

4.13. Уповноважені не повинні давати згоду на звільнення працівників та
скорочення штатів при відсутності економічного обгрунтування Керівника
Підприємства щодо скорочення робочих місць.

4.14. Не допускати звільнення за ініціативи Керівника Підприємства
вагітних жінок, жінок які мають дітей віком до трьох років (ст. 184 КЗпП
України), до шести років, якщо дитина потребує домашнього догляду згідно
медичного висновку (ч. 6 ст.179 КЗпП України), одиноких матерів при наявності
дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).

4.15. Здійснювати контроль за дотриманням в КП «Володимир-Волинська
стоматологічна поліклініка » законодавства України про працю та нормативних
актів з питань праці та зайнятості, використанням і завантаженням робочих
місць.

4.16. Вести роз'яснювальну роботу серед трудового колективу з питань
трудових прав та соціального захисту працівників.

4.17. При необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з
Керівником Підприємства із проблем зайнятості з метою вжиття заходів щодо
запобігання звільненню або пом'якшенню наслідків звільнень.

4.18. Представляти інтереси працівників охорони здоров'я в органах
державного управління та місцевого самоврядування, судових органах.

Сторони зобов'язуються:

4.19. Узгоджувати між собою всі акти установи з питань організації праці.
4.20. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в

разі виникнення прагнутиїх розв'язання без зупинки виробничого процесу.
4.21. Представляти законні інтереси трудового колективу в державних,

судових та інших органах по вирішенню індивідуальних, трудових та



колективних спорів (конфліктів) відповідно до КЗпП України та Закону України
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

5. РЕЖИМ ПРАЦІ. ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУІ ВІДПОЧИНКУ
Уповноважений орган власника:

5.1. Укладає трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому
законодавством України, ознайомлює працівників з наказом про їх прийняття на
роботу. Застосовує контрактну форму при прийнятті на роботу у випадках,
визначених законами України, на вимогу Уповноважених трудовим колективом
надає інформацію про умови контрактів.

5.2. Надає працівникам роботу відповідно до їх професії, займаній посаді та
кваліфікації.

5.3. Всі працівники структурних підрозділів підприємства працюють згідно
графіків роботи, які складаються щомісячно, підписуються директором
медичним стоматологічної поліклініки, погоджуються з Уповноваженими і

затверджуються Керівником Підприємства. Графік роботи доводиться до відома
працівників за 5 днів до введення його в дію.

5.4. Розпорядок робочого дня визначається згідно Правил внутрішнього
трудового розпорядку. Керівник Підприємства створює умови для використання
працівниками (за їх бажанням) зміщеного графіку роботи та з виробничої
необхідності може змінювати даний графік роботи.

5.5. Режим роботи для поліклінічних підрозділів:
початок роботи - 7.45 год.
закінчення роботи -(-- 18.00 год.

субота - 7.45-15.27 год. (по змінному графіку)
неділя - 8.00-14.36 год. (по змінному графіку)

Графік змінності регулярно змінюється з таким розрахунком, що вихідні кожної
групи працівників по черзі припадалинарізні дні тижня (ст.69 КЗпП України).

15-хвилинна перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись
працівникам під час робочого дня в межах робочого часу відповідно до чинного
законодавства.

5.6. Режим роботи для Чергового кабінету у неділю та святкові (неробочі)
дні згідно затвердженого графіка:

початок роботи - 8.00 год.

закінченняроботи -- 14.36 год.



5.7. Встановити режим роботи для працівників адміністративно-
управлінського апарату,  господарсько-обслуговуючого персоналу та
бухгалтерії:

початок роботи - 8.00 год.
закінчення роботи - 17.15 год.
в п'ятницю - 16.00 год.

перерва для відпочинку та харчування -- 13.00.- 14.00 год.
субота-неділя - вихідні дні

5.8. Норма тривалості робочого часу встановлюється із дотриманням
визначеної законодавством - не більше як 40 год. на тиждень в нормальних
умовах. Для лікарів: лікар-стоматолог, лікар-стоматолог-терапевт, лікар-
стоматолог-хірург, лікар-стоматолог-дитячий, лікар-стоматолог-ортодонт, лікар-
стоматолог-ортопед, гігієніст зубний, зубний технік тривалість робочого часу -

ЗЗгод. на тиждень(згідно вимог законодавства щодо тривалості робочого часу ст.
50-53,67 та 73 КЗпП).

Зменшена тривалість робочого часу, а також відповідна оплата за
фактично відпрацьований час та відпустка (при можливості) встановлюється для
таких працюючих:

- вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 14 років, що потребують
догляду матері, або дитину - інваліда - 36 годин на тиждень за їх згодою
та бажанням.

5.9. Час початку і закінчення роботи, порядок роботи змінами, перерви у
роботі встановлюється згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.10. Поліклінічні підрозділи КП «Володимир-Волинська стоматологічна
поліклініка » працюють по 10 год. по графіках п'ятиденного робочого тижня, та
10 год по суботах (черговий персонал), адміністративно-управлінський апарат,
господарсько-обслуговуючий персонал та бухгалтерія - по 8 годин по графіках

п'ятиденного робочого тижня.
5.11. Черговий персонал працює у неділю та святкові (неробочі) дні по

6.36 год. лікарі-стоматологи, 7.42год.- медичні сестри.
5.12. Задля забезпечення роботи закладу у суботу, неділю та святкові

(неробочі) дні по змінному графіку, працівники поліклінічних підрозділів
працюють по графіку п'ятиденного робочого тижня з змінним графіком
робочого часу у суботу, неділю та святкові (неробочі) дні, при забезпеченні
повної відробки часу на місяць. Робота по змінному графіку регламентується
наказом керівника.

5.13. Враховуючи специфіку роботи норма робочого часу розраховується
виходячи з наступного:
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- 40 годинний 5-ти денний робочий тиждень при 8-ми годинному робочому
дні із двома вихідними днями для молодшого персоналу, працівників

адміністративно-управлінського апарату,  господарсько-обслуговуючого
персоналу та бухгалтерії;

- 33 годинний робочий тиждень за підсумованим обліком робочого часу для
лікарів та зубних техніків, 38,5 годинний робочий тиждень за підсумованим
обліком робочого часу для середнього медичного персоналу, реєстраторів
медичних (Постанова Кабінету Міністрів від 21.02.2001р. Ле163 «Про
затвердження переліку виробництв,цехів, професій і посад із шкідливими
умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого
тижня із змінами, внесеними згідно Постановами КМ /Ль1290 від
02.12.2009р., Ме1181 від 17.12.2012р.
5.14. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи

працівників, що працюють при 40 годинному робочому часі скорочується на
одну годину (згідно ст. 53 КЗпП України).

5.15. Чергування лікарів забезпечується згідно графіка, затвердженого
Керівником Підприємства.

5.16. Питання про тимчасове залишення робочого місця в робочий час
працівник зобов'язаний попередньо узгодити з безпосереднім керівником
відповідного структурного підрозділу або з Керівником Підприємства. При
відсутності такого узгодження й погодження за всі наслідки, які можуть
виникнути в цьому випадку, відповідальність несе працівник. Відсутність на
робочому місці працівника більше 3 годин вважається прогулом (ст. 40 КЗпП
України).

5.17. Встановлювати скорочену тривалість робочого часу за письмовою
згодою і з оплатою праці за фактично відпрацьовані години та інших трудових
прав для працівників: жінок, що мають дітей віком до 3-ох років або дитину-
інваліда, для інвалідів 2-ї та 3-ї групи (ст.56 КЗпП України).

5.18. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена
графіком, може коливатися протягом облікованого періоду, але загальна сума
годин роботи за облікований період має дорівнювати нормі робочого часу в

облікованому періоді.
5.19. Установити гарантовану тривалість щорічної основної відпустки для

всіх категорій працівників - не менш як 24 календарних дні. Відповідно до ст. 6

Закону України «Про відпустки» встановити щорічну основну відпустку для
інвалідів 1-ї та 2-ї групи - 30 кал. дн., для інвалідів 3-ї групи - 26 кал. дн.

5.20. Установити додаткові оплачувані відпустки окремим категоріям
працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та
інтелектуальним навантаженням, відповідно до Списку виробництв, робіт,
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професій і посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17.11.1997 р. Ле1290 (додаток Ле!). Конкретну тривалість таких відпусток
визначати відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики
України від 30.01.1998 р. Ле 16 «Про затвердження Порядків застосування
Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в
яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і

важкими умовами праці та за особливий характер праці».
5.21. Установити для працівників з ненормованим робочим днем згідно

списку посад, робіт та професій додаткову відпустку тривалістю 7 календарних
днів (додаток Ле 4).

5.22. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за
погодженням з Уповноважениминепізніше як 5 січня поточного року.

5.23. Невикористані основна та додаткова щорічні відпустки мають бути
надані працівникові, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після
закінчення робочого року, за який надається відпустка.

5.24. Забороняється ненадання щорічної відпустки повної тривалості
протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам молодше
18 років та працівникам, які мають право на додаткову відпуску із шкідливими
умовами праці(ст. 80 КЗпП України).

5.25. Не допускати без згоди працівника поділу щорічної відпустки на
частини.

5.26. Надавати право жінкам, які мають дітей віком до 15 років, а також
багатодітним матерям, матерям, які мають дитину-інваліда використовувати
щорічну відпустку в період з травня по вересеньза їх згодою.

5.27. Надавати право на щорічну відпустку в один той самий період
подружжям, які працюютьна підприємстві.

5.28. Надавати відпустки працівникам з інвалідністю, ветеранам праці в
зручний для них час за умови безперешкодного функціонування даного
медичного закладута за погодженням з Керівником Підприємства.

5.29. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на
частини будь-якої тривалості за умов, що основна безперервна її частина
становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки
має бути надано працівникам до кінця робочогороку, але не пізніше 12. місяців
після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

5.30. Жінкам, які працюютьі мають двохі більше дітей віком до 15 років або
дитину-інваліда, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10

календарних днів без врахування святкових і неробочих днів.
5.31. Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника

надається в обов'язковому порядку:
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- матері або батьку, який виховуєдітей без матері(в тому числій у разі
тривалого перебування матерів лікувальному закладі), що має2 і більше дітей
до 15 років або дитину інваліда, тривалістю до 14 календарних днів, щорічно;

- пенсіонерам за віком та інвалідам 3-ї групи - тривалістю 30 календарних
днів, щорічно;

- особам, які одружуються- 10 календарних днів;

- працівникаму разі смерті рідних по крові або шлюбу чоловіка (дружини),
батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерці), тривалістю 7 календарних
днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання, інших
рідних - 3 календарнідні без урахування часу, необхідного для проїзду до місця
похованняі назад;

- працівникам для догляду за хворим по крові або шлюбу, який за висновком
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду- тривалістю,
визначеному у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

- працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю
визначеному у медичному висновку;

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін надається
працівнику за сімейними обставинами та з інших причинна термін,
обумовлений угодою між працівником та адміністрацією, але не більше 15

календарних днів на рік;

-ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
та особам, на яких поширюється чинність Закону України Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів
щорічно;

- особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, -
тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

- інвалідам І та П груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

- сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

5.32. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація
за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки
працівникам, які мають дітей.

а). При звільнені в зв'язку з виходом на пенсію, працівникам КП
«Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка», які працювали в системі
охорони здоров'я 15 і більше років, виплачувати допомогу в розмірі посадового
окладу при наявності коштів фонду заробітної плати.
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5.33. Надавати додаткові відпустки за особливий характер праці:
- працівники, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та

інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах підвищеного ризику
для здоров'я, відповідно відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і

посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7.11.1997 р.
- Хе 1290 в редакції від 13.05.2003 р. Хо 679, в залежності від фактичного

часу зайнятості працівника в цих умовах (додаток Ле 3).
- працівникам з ненормованим робочим днем (додаток Ле»4 колдоговору);
Підставастаття 8 Закону України «Про відпустки». Тривалість відпустки за

особливий характер праці до 35 календарних днів, за ненормований робочий
день - до 7 календарних днів. Конкретна тривалість робочих днів
встановлюється колдоговором (додаток Ле10).

6. ОПЛАТА ПРАЦІ, ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ
Керівник Підприємства зобов'язується:

6.1. Визначення посадових окладів та розмірів доплат, надбавок та премій, за
наказом Керівника Підприємства здійснюється відповідно до додатку Ло».

«Положення про оплату праці комунального підприємства «Володимир-
Волинська стоматологічна поліклініка».
6.2. Своєчасно проводити уточнення тарифікації (зміну посадового окладу)
працівників у зв'язку із зміною освіти, присвоєнням їм ученого ступеня,
почесного звання, категорії за підсумками атестації.

6.3. Своєчасно ознайомлювати всіх працівників з умовами оплати праці.
Про нове або зміни чинних умов оплати праці в сторону погіршення,
повідомляти працівників не пізніше, як за два місяці до їх запровадження (ст.
103 КЗпП України)

6.4. Здійснювати преміювання та надання матеріальної допомоги на
оздоровлення працівників КПо «Володимир-Волинська стоматологічна
поліклініка» згідно з Положенням про преміювання та матеріальне
стимулювання працівників (додатки Ло 6, 7).

6.5. При порушенні термінів виплати заробітної плати компенсувати
працівникам втрату частини зарплати відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 21.02.200Ір. Л»159. Індексація нарахованої заробітної
плати здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

6.6. Не приймати в односторонньому порядку рішень, які змінюють
установлені в Колективному договорі умови оплати праці.
6.7. Встановити форми і системи оплати праці, норми праці, схеми посадових
окладів, умови запровадження та розміри премій, винагород таінших
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заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат згідно додатків Ле5,
«Положення про оплату праці комунального підприємства «Володимир-
Волинська стоматологічна поліклініка», Лоб «Положенням про преміювання
працівників КП «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка»», Ле7

«Положення про надання матеріальної допомоги працівникам КП
«Вололодимир-Волинська стоматологічна поліклініка» до цього Колективного

Договору.
6.8. У разі зміни законодавчо встановленого прожиткового мінімуму

для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати підприємство самостійно

проводить зміни тарифних ставок і посадових окладів працівників із

збереженням міжрозрядних, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень
та забезпечує своєчасне внесення їх до Колективного договору.

6.9. Керівник Підприємства забезпечує своєчасну і в повному обсязі виплату
заробітної плати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки
(посадового окладу) не рідше двох разів на місяць через проміжок часу,
що не перевищує шістнадцять календарних днів, та не пізніше семи днів після
закінчення періоду, заякий здійснюється виплата. Розмір заробітної плати
за першу половину місяця визначається Колективним договором, але не менше
оплати за фактично відпрацьований  часзрозрахунку тарифної ставки
(посадового окладу) працівника. Здійснювати виплату заробітної плати двічі на
місяць до 15 та 31 числа (за умови своєчасного фінансування КП «Володимир-
Волинська стоматологічна поліклініка» з НСЗУ).

- за першу половину місяця до 15 числа поточного місяця;
- за другу половину місяця до 31 числа місяця наступного за звітним.
6.10. При виплаті заробітної плати повідомляти кожного працівника

особисто про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
розміриі підстави утримань; суму зарплати, що належить до виплати.

6.11. При наявності економії коштів виплачувати премію до Дня медичного
працівника.

6.12. Час простою не з вини працівника, оплачується відповідно до умов,
визначених колективним договором, але ненижче двох третин та посадового
окладу, встановленого працівникові розряду (окладу). При цьому умови
знаходження або відсутності працівників на робочому місці визначаються
колективним договором і погоджуються Уповноваженими.

6.13. Керівник Підприємства забезпечує виплату доплат і надбавок,
передбачених додатком Л» 5, при наявності достатнього фонду заробітної плати.

6.14. Оплату праці в надурочний час проводять у подвійному розмірі, в тому
числі при підсумованому обліку робочого часу.
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6.15. Оплата праці працівникам КП «Володимир-Волинська стоматологічна
поліклініка» здійснюється відповідно до положення «Про оплату праці
комунального підприємства «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка»
(дод. Ле5). Матеріальне забезпечення керівника підприємства, преміювання
здійснюється відповідно до умов контракту та Положення про оплату праці
керівників комунальних підприємств міста, затвердженого рішенням
виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради. У випадку вакансії
посади заступника керівника підприємства, керівнику підприємства за рішенням
«Володимир-Волинської міської ради» (надалі-Засновника) встановлюється

надбавка до заробітної плати на час незайманої посади у розмірі 5095 від
посадового окладу за інтенсивність праці та в межах затвердженого фонду
оплати праці.

6.16. Директору медичному посадовий оклад встановлюється на 1095-1590
нижче посадового окладу керівника.

6.17. Головному бухгалтеру посадовий оклад встановлюється на 1595 нижче
посадового окладу керівника при умові коефіцієнта кратності до мінімального
посадового окладу працівника основної професії «3», а при збільшенні
вищевказаного коефіцієнта кратності до «4,5» - оклад встановлюється до 3090

нижче посадового окладу керівника.
6.18. Лікарям посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного

розпису та тарифікаційних списків з обов'язковою умовою виконання
фінансового плану на 10095. При невиконанні фінансових зобов'язань оплата
праці проводиться відповідно виконання плану.

6.19. Розмір посадових окладів визначається тарифікаційною комісією, що
створена на підприємстві.

6.20. Працівникам можуть встановлюватись доплати та надбавки до
посадових окладів відповідно до розд.5 Положення про оплату праці. Конкретні
розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу за
рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових
відомостях на виплату заробітної плати.

6.21. Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках
окремоза основною посадою і при роботі за сумісництвом.

6.22. Керівник підприємства несе відповідальність за своєчасне та
правильне визначення розміру заробітної плати працівників згідно з чинним
законодавством.

6.23. Працівникам, які виконують поряд із своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором та посадовою інструкцією, додаткову роботу
за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника
без звільнення від своєї основної роботи, проводиться доплата за суміщення
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професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника та
розширення зони обслуговування і збільшення обсягу робіт. Конкретний розмір
цих доплат установлюється керівником в залежності від складності та обсягу
виконуваних робіт в межах наявного фондузаробітної плати.

6.24. Перелік структурних підрозділів та посад, яким проводиться
доплата за роботу в нічний час.
Для забезпечення повноцінної роботи підприємства проводити доплату
сторожам підприємства, які залучаються до роботи у нічний час.

Нічним вважається час з 22 години до 6 години ранку.
6.25. Преміювання працівників та матеріальна допомога на

оздоровлення.
Преміювання працівників проводиться в межах фонду заробітної плати та

відповідно до Положення про преміювання. Преміювання керівника
здійснюється відповідно до умов контракту.

При наданні щорічних відпусток працівникам виплачується матеріальна
допомога, в т.ч. на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на
рік у розмірі 10095 місячного посадового окладу без доплат і надбавок.

6.26. Інші питання оплати праці.
Сумісництва:

Працівники КП  «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка» та
спеціалісти інших закладів мають право працювати за сумісництвом, тобто
виконувати, крім своєї основної, іншу роботу. На умовах сумісництва
працівники можуть працювати у вільний від основної роботи час. Тривалість
роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на день і повного
робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом
протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого
часу. Оплата праці сумісників проводиться за фактично виконану роботу.
Уповноважені:

6.27. Здійснюють контрольза:
- правильністю встановлення посадових окладів і ставок працівникам;
- своєчасною виплатою заробітної плати;
- вносять обгрунтовані пропозиції щодо підвищення розмірів зарплат, доплат,

компенсацій, премій, надбавок.
Спільнідії Сторін:

6.28. Затвердження доплат за несприятливі умови, суміщення професій
(посад), розширення зони обслуговування, збільшення обсягів виконуваних
робіт, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.
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7. ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1. Сторони при вирішенні питань з охорони праці і техніки безпеки

керуватимуться нормами чинного законодавства, Галузевої угоди і вважають, що
встановлені законодавчо пільги, гарантії та компенсації є мінімальними і

обов'язковими для виконання з метою забезпечення здорових і безпечних умов
для працюючих.

Керівник Підприємства зобов'язується:

7.2. Розробити Положення установи про навчання з питань охорони праці, а
також затвердити плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці, з якими ознайомитиусіх працівників.

7.3. Не допускати до роботи працівників, в тому числі посадовихосіб, які
не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

7.4. Проводити періодичні інструктажі на робочих місцях з техніки безпеки
та виробничої санітарії не рідше одного разу на б місяців, а на роботах з
підвищеною небезпекою, не рідше як один раз на 3 місяці. Проводити
оперативний контроль з охорони праці та виробничої санітарії (один раз в
місяць).

7.5. Розробити, за погодженням з Уповноваженими комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам
виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям. Забезпечити
їх виконання. На реалізацію комплексних заходів виділяти кошти в межах
фінансового плану 0,270.

7.6. При укладанні трудового договору проінформувати працівника під
підпис про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних і

шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а
також про його праванапільги і компенсацію за роботу в таких умовах.

7.7. Проводити атестацію робочих місць, згідно з розробленим за участю
Уповноважених графіку, та за її результатами, вживати заходів щодо
покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників
та надання їм відповідних пільг і компенсацій.

7.8. Забезпечити охорону праці жінок відповідно до чинного законодавства:
7.9. Не допускати залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і

робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що
маютьдітей до 3 (трьох) років

7.10. Щорічно проводити обов'язкові профілактичні медичні огляди всіх

працюючих.
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7.11.Створювати для інвалідів умови праці відповідно до рекомендацій
медико-соціальної експертноїкомісії та індивідуальних програм реабілітації, при
необхідності організовувати їх перенавчання або перекваліфікацію. Не
допускати залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час.

7.12. Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за
результатами медичного огляду працівників.

7.13. Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин
ухиляються від обов'язкового медичного огляду протягом одного місяця з
встановленої кінцевої дати проходження даного медичного огляду.

7.14. Зберігати за працівником місце роботи, середній заробіток за час
проходження медогляду.

7.15. Проводити переведення працівників за станом здоров'я, згідно з
медичним висновком, за їх згодою, на легшу роботу тимчасово, або без
обмеження строку на іншу роботу (при наявності вільних посад). Оплату праці у
таких випадках проводити згідно чинного законодавства.

7.16. Зберігати середній заробіток за працівником за період простою, якщо
створилась виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, яка
виникла не з вини працівника. Факт такої ситуації підтверджується спеціалістом
з охорони праці за участю Уповноважених.

7.17. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки виробничих та
санітарно-побутових приміщень до роботи в осінньо-зимовий період у термін до

1 жовтня поточного року. Забезпечити температурний режим у виробничих
приміщеннях відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

7.18. Забезпечити, відповідно до чинного законодавства, здійснення
загальнообов'язкового державного соціального страхування працівників від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

7.19. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним
випадком на виробництві і пов'язаним з виробництвом, зберігати місце роботи
та середню зарплату на весь період відновлення працездатності без визнанняїх в
установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим
попередньої роботи, забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його
перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи.

7.20. Проводити спільно з Уповноваженими своєчасне розслідування та
вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві.

7.21. Забезпечити складання акту за формою Н-1 не пізніше трьох діб.
7.22. Проводити щоквартально за участю Уповноважених аналіз причин

нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві.
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7.23. Розробляти заходи щодо зниження та профілактики травматизму та
забезпечувати їх обов'язкове виконання.

7.24. Розробити заходи щодо постконтактної профілактики для зниження
ймовірності розвитку ВІЛ-інфекції серед медичних працівників на робочому
місці.

7.25. Проводити щоквартально аналіз причин захворюваності з тимчасової

втрати працездатності (ТВП), розробляти та вживати заходи службою охорони
праці спільно з  Уповноваженими, щодо зниження та профілактики
захворюваностіі травматизму.

7.26. Створювати службу охорони праців установі, відповідно до Типового
положення, затвердженого Державним комітетом України по нагляду за
охороною праці.

7.27. Виплачувати одноразову допомогу потерпілим від нещасних випадків
на виробництві (профзахворювань) у розмірі суми, визначеної з розрахунку
середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним
професійної працездатності.

7.28. Виплачувати в разі тимчасової втрати працездатності, внаслідок
нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, допомогу на
додаткові витрати на лікування за представленими відповідними документами
про оплату, згідно висновку МСЕК.

Працівники установи зобов'язуються:

7.29. Постійно вивчати та виконувати вимоги нормативних актів з охорони
праці, дотримуватись правил техніки безпеки.

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

7.31. Проходити своєчасно у встановленому порядку обов'язкові медичні
огляди.

7.32. Вживати особисто заходи щодо запобігання та ліквідації аварійних
ситуацій на робочому місці. Своєчасно інформувати посадову особу при загрозі
їх виникнення.

7.33. Дбайливо та раціонально використовувати майно установи, не
допускати його пошкодження чи знищення.

Уповноважені зобов'язуються:

7.34. Здійснювати контроль за дотриманням Керівником Підприємства
законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов
праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов.
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7.35. За порушення Закону та нормативних актів по охороні праці

притягувати винних працівників до відповідальності.

8. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ

Керівник Підприємства зобов'язується:

8.1. Забезпечити закладання коштів у фінансовий план підприємства для
надання працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення та виплатити
працівникам матеріальну допомогу, у сумі не більше ніж один посадовий оклад
на рік в межах затвердженого фонду заробітної плати.

8.2. Надавати додаткові відпустки без збереження заробітної плати за
бажанням працівника у випадках:

- першого дня навчального року дітей перших класів загальноосвітніх шкіл
тривалістю - 1 к.д.;

- дня народження працівника тривалістю - 1 к.д. (або за рахунок щорічної
основної відпустки).

Надавати додаткові відпустки із збереженням заробітної плати за бажанням
працівника у випадках:

- смерті другого із подружжя або близьких родичів (діти, батьки, рідні брати
та сестри, баба тадід як з боку батька, так і з боку матері) тривалістю 3 к.д.

8.3. Здійснювати контроль за:
- своєчасністю виплати заробітної плати на підприємстві;
- дотриманням на підприємстві вимог ст. 113 КЗпП України щодо

визначення простоїв не з вини працівників і відповідної оплати за них,
а також законності і обгрунтованості надання роботодавцями відпусток
за таких обставин;

- виконанням графіків погашення заборгованостііз заробітної плати;
- виконанням договірних гарантій з оплати праці.

8.4. Забезпечувати участь представникам Уповноважених, як представникам
застрахованих осіб, в роботі комісії установи із загально-обов'язкового

державного соціального страхування.
8.5. Забезпечувати працівників документами (в тому числі зі шкідливими

та важкими умовами праці), про заробітну плату, суми сплачених страхових
внесків на пенсійне страхування та інші відомості, необхідні для визначення
правана пенсію таїї обчислення.

8.6. Здійснювати своєчасне оформлення документів та представлення
працівників до призначення пенсій.

8.7. Захищати ВІЛ-позитивних працівників від дискримінації переслідувань
та домагань. Не розголошувати інформацію про ВІЛ-статус працівників та
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дотримуватись правил конфіденційності при роботі з особовими справами ВІЛ-
інфікованих працівників.

Уповноважені мають прав

- здійснювати контроль за лікувально-профілактичною роботою, що
надається працівникам, які знаходяться на диспансерному обліку, часто і

тривалий час хворіють.
- ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними

актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати
консультативну та методичну допомогу з питань соціального захисту.

8.8. Індивідуальні трудові спори розглядати відповідно до Положення про
індивідуальні трудові спори працівників (додаток Леб).

9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Керівник Підприємства зобов'язується:

9.1. Безоплатно надавати Уповноваженим приміщення, технічні засоби
тощо, для забезпечення його діяльності, проведення зборів.

9.2. Надавати Уповноваженим всю необхідну інформацію з питань, що є
предметом цього Колективного договору.

9.3. Уповноваженим, які не звільнені від своєї виробничої роботи, надавати
вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання
громадських обов'язків в інтересах колективу, а також на час їх навчання.

9.4. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до всіх
підрозділів і служб підприємства для здійснення Уповноваженими контролю за
дотримання чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки,
виконання Колективного договору( ст. 247 ч. 12 КЗпП України).

9.5. На вимогу Уповноважених надавати в тижневий термін відповідні
документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства
про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-
економічних прав працівників та розвитку підприємства.

9.6. Надавати можливість Уповноваженим перевіряти розрахунки з оплати
праці та державного соціального страхування.

9.7. Забезпечити участь Уповноважених в підготовці змін і доповнень до
Статуту підприємства (підготовка проекту Статуту), обов'язковий розгляд його
пропозицій.
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9.8. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі,
консультації, інформувати Уповноважених про плани і напрями розвитку
підприємства.

10.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони зобов'язуються:

10.1. Періодично проводити зустрічі Керівника Підприємства та
Уповноважених з працівниками відділень підприємства, на яких надавати
інформацію про хід виконання Колективного договору.

10.2. Один раз на рік в І кварталі на підсумковій нараді за результатами
роботи за попередній робочий рік спільно аналізувати хід виконання
Колективного договору, заслуховувати звіти Сторін про реалізацію взятих
зобов'язань. Аналіз фінансової діяльності роботи підприємства щоквартально
розміщувати в доступному для працівників підприємства місці.

10.3. У разі несвоєчасного виконання зобов'язань Колективного договору,
аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх
реалізації.

10.4. Особи, з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо
Колективного договору, несуть відповідальність згідно із чинним
законодавством.

10.5. Особи, що представляють Керівника Підприємства чи
Уповноваженого, винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення
колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням Колективного
договору, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників
підприємства.

11.2. Пропозиції кожної зі сторін, щодо внесення змін і доповнень до
Колективного договору сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-

ти денний термінз дня їх отримання іншою стороною.
11.3. Усі питання, не врегульовані цим  Колективним договором,

регулюються чиннимнаденьїх виникнення законодавством.
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11.4. Цей Колективний договір складений у чотирьох примірниках, які
мають однакову юридичну силу.

Сторони, що підписали Колективний договір:

Голова Ради трудового колективу
КП «Володимир-Волинська

стоматологічна поліклініка»

С.Є.Воробйова
(підпис)

Голова профспілкового комітету

КП «Володимир-Волинська

іклініка»

П.М.Шкварок

стоматологічна

Генеральний директор
КП «Володимир-Волинська

іклініка»

Р.О.Нестеряк
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Витяг з протоколу Ле1
зборів трудового колективу КП "Володимир-Волинська

стоматологічна поліклініка"
12 листопада 2019 року

Назборах присутні представники структурних підрозділів
КП "Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка" на чолі з
завідувачами.
По списку членів трудового колективу 55 чоловік.
Присутні на зборах 33 чоловіки.
Відсутні 22 чоловіки (по поважних причинах).

Для роботи зборів трудового колективу було обрано голову зборів -
Свіцу Н.М., секретаря зборів- Ткачук Л.М., лічильна комісія Горик О.Б.,
Владарчук Л.П.

Порядок денний:
1. Вибори комісії по розробці колективного договору.

При обговоренні питання постановили більшістю голосів (33 голоси)
комісію в складі 8 чоловік та голова ПК підприємства.

До складу комісії увійшли:
1. Свіца Н.М.- в.о. директора КП ,Володимир-Волинська стоматологічна
поліклініка".
2. Стасюк Р.В.- завідувач ортопедичного відділення.

. Никитюк1.І.- головний бухгалтер.
Воробйова С.Є.- голова трудового колективу.
Чмирь Н.П. - інспектор з кадрів.
Худа Г.Д. - касир.

- КоломиєцьЛ.І. - лікар-стоматолог хірург.
Климук Л.А.- інспектор з ОП.
Шкварок П.М.- голова ПК підприємсва.

юю

гмтвю

Постанова зборів:
1. Розпочати роботу з розробки проекту колективного договору.
2.Винести прект колективного/договору на обговорення трудового

колективу.
-х

Голова зборів й(5 ГТ/ Н.М.Свіца
Секретар зборів о Л.М.Ткачукще4Вл



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ Ме2

зборів трудового колективу працівників
Комунального підприємства

«Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка»

від 19.05.2020 року

ПРИСУТНІ: 43 чоловіка

ВІДСУТНІ: 20 чоловік ( поважні причини )

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту Колективного
договору
Комунального підприємства «Володимир-Волинська
стоматологічна поліклініка» між адміністрацією

Комунального
підприємства та трудовим колективом підприємства
«Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка».

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити Колективний договір з
додатками між

адміністрацією Комунального підприємства
«Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка» та

трудовим колективом Комунального підприємства
«Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка».

ГОЛОВА ПК ло2-  П.Шкварок



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту
України
28.07.2010 Ло 327

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
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Й
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Головний бухга.що о

1319 о ві"
/ Директор підприємства ( у сфері

З 4

о 00000 охорони здоров'я).

гм зи о Діловод
І І Екопоміст з бухгалтерського
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щ

|
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Розрядна тарифікаційна сітка по СТС

Посадовий оклад (тарифна ставка),

Тарифні грн з округленням
Розряди|коефіцієнти 2020 рік |2021 рік 12022 рік

1 1 2102 2270 2445
2 1.09 2291 2474 2665
3 1,18 2450 2679 2885
4 1.27 2670 2883 3105
5 1,36 2859 3087 3325
о 1,45 3048 3297 3545
7 1.54 3237 3496 3765
8 1.64 3447 3723 4010
9 1.73 3636 3927 4230

10 1,87 3820 4131 4450
11 1,97 4141 4472 4817

І 212 4456 48172 5183
13 2,27 4772 5153 5550
14 242 5087 5493 5917
15 2.58 5423 5857 6308
16 2,79 58505 6333 6822
17 3 63060 0810 7335
18 3.21 6747 7287 7848

Головний бухгалтер п Л.А.Климук



Погоджено
на засіданні профкомуКкП
»Володимир-Волинська
стоматологічна пол-ка"
"До"о3201.
Протокол Ло ой

ПЕРЕЛІК

Додаток ЛЗ

ща

виробництв, професій, робіт, посад працівників
КП"Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка",

робота яких пов"язана з підвищенням нервовоемоційного
та інтелектуального навантаження або виконується

в особливих природних географічнихі геологічних умовах
та умовах підвищеного ризику для здоров"я, що дає

право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

»Затверджую"
ер: ільний директор

"Мир-Волинська
ологічна пол-ка"

Найменування
п/п| робочого місця

Професія, посада
працівника

Основна/Додаткова
відпустка|відпустка
в календарних днях

Примітка

Стоматологічна поліклініка

1|Стоматологчна п-ка

Директор,директор
медичний,
зав.відділенням,
лікарі-
стоматологи.,
сер.мед.персонал,
реєстратори
молодша медсес.
зав.госп,сестра-
господиня

2А 7

2|Рентгенкабінет Рентгенлаборант 24 11
3|Водій

транспортного
засобу

Водій 24 4

4|Бухгалтерія Головний
бухгалтер
бухгалтер,касир

24 4

Інженер з охорони
праці

24 4

Перелік складенийна підставі Постанови Кабінету Міністрів України

3е



від 17.11.1997 року Ло 1290 Про затвердження переліків виробництв, робіт,цехів, професій і посад, зайнятість працівників, в яких є право на щорічнідодаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовамипраціта заособливий характер праці.
Закон України »Про відпустки",

Інженер з охорони праці Пс "М.Никитюк "



Додаток Ло4

прпважуюПогоджено
на засіданні профкомукП
»Володимир-Волинська
страопорна пол-ка"
»йо"23Мор.протоколм

ПЕРЕЛІК
професійі посад, які мають право на

ненормований робочий день

1. Директор КП"Володимир-Волинська стоматполіклініка".

2. Директор медичний.

3. Завгосп.

4.Старша медичнасестра.

Генеральний директора КП
о

"Володимир-Волинська
стоматологічна поліклініка" »Р.О.Нестеряк"

Голова ПК "П.М.Шкварок"

оо с



Додаток Лоб

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці комунального підприємства

«Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу в

підвищенні ефективності праці, спрямованої на досягнення мети та завдань
комунального підприємства «Володимир-Волинська стоматологічна
поліклініка».

1.2. Основними законодавчими документами формування Положення є:
Кодекс законів про працю України (Ст.97,908), Закон України «Про оплату
праці» (ст.15,16), Закон України Ле3356 «Про колективні договори і угоди»;
Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23.08.2016;
інші законодавчі акти, що стосуються оплати праці.

ІІ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Заробітна плата вважається винагородою за виконану роботу згідно з
встановленими нормами робочого часу, посадовими обов'язками. Розміри
заробітної плати залежать від складності та умов виконаної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та діяльності
підприємства в цілому.

2.2. Фонд оплати праці складається з основної заробітної плати, додаткової
заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата включає:
посадові оклади (тарифні ставки) - для медичного, адміністративно-
управлінського та допоміжного персоналу,
Додаткова заробітна оплата містить доплати, надбавки, гарантійні і

компенсаційні виплати, що передбачає чинне законодавство, та це Положення.
До заохочувальнихі компенсаційних виплат відносяться премії, матеріальна

допомога на оздоровлення, передбачені цим положенням та Положенням про
преміювання,інші заохочувальні виплати.

2.3. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються:
- за тарифними розрядами і тарифними коефіцієнтами тарифної сітки, що

встановлюються професіоналам, фахівцям,технічним службовцям залежно від
наявної кваліфікаційної категорії у відповідності з вимогами Довідника
кваліфікаційних характеристик професій;

- за тарифними розрядами та тарифними коефіцієнтами тарифної сітки, що
встановлюються молодшим медичним сестрам у відповідності з вимогами
Довідника кваліфікаційних характеристик професій і відображаються у
тарифікаційному списку.

по



Таблиця
Посадові оклади працівників

КП «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка»

Ме Посада Категорія Тарифний Фо за Сума
п/п розряд вислугу (грн.)

років

Адмінперсонал
1 Генеральний 13224,40

директор
2 Медичний директор 11901,96
3 Головний бухгалтер 10579,52

Лікарі-стоматологи
1 Лікар-стоматолог без категорії|10 розряд до З років 8595,86
2 Лікар-стоматолог без категорії/10 розряд від З до 10 років|8978,46

від 10 до 20 9361,06
років
понад 20 років |9743,66

3 Лікар-стоматолог друга 11 розряд від З до 10 9718,41
категорія років

від 10 до 20 10132,51
років
понад 20 років |10546,61

4 Лікар-стоматолог перша 12 розряд від З до 10 10458,36
| категорія років

від 10 до 20 10903,96
років
понад 20 років|11349,56

5 Лікар-стоматолог вища 13 розряд відЗдо 10 11198,41
категорія років

від 10 до 20 11675,61
років

понад 20 років|12152,81
6 Лікар-стоматолог вища 14 розряд відЗдо 10 11938,36

категорія років
від 10 до 20 12447,06
років

| понад 20 років|12955,76
І7 Лікар-стоматолог вища 15 розряд відЗдо 10 12727,64

категорія років
від 10 до 20 13269,94
років
понад 20 років|13812,24

Сестри медичні
1 Сестра медична без категорії|6 розряд до З років 4723,00
2 Сестра медична без категорії|6 розряд відЗ3до 10 4724,40

років
від10до 20)5029,20

| років

я



понад 20 5334,00
років

3 Сестра медична друга 7 розряд від Здо 10 5308,68
категорія років

від 10 до 20|5632,38
років
понад 20 5956,08
років

4 Сестра медична перша 8 розряд від З до 10 5997,78
категорія років

від10 до 20|)6342,48
років
понад 20 6687,18
років

5 Сестра медична вища 9 розряд відЗдо 10 6653,88
категорія років

віді0до 20)7017,48
років
понад 20 7381,08
років

6 Старша медична вища 9 розряд відЗдо 10 1282,91
сестра категорія років

від10до 20/7646,51
років
понад 20 801011
років

7 Рентгенлаборант вища 9 розряд відЗдо 10 7597,42
категорія років

від1і0до 20 )7961,02
років
понад 20 8324,62

| років
8

|

Зубний технік без категорії)/6 розряд до 3 років 4723,00
9 Зубний технік без категорії|6 розряд від З до 10 4724,40

років
від10 до 20)5029,20
років
понад 20 5334,00
років

10 Зубний технік друга 7 розряд відЗдо 10 5308,68
категорія років

від 10 до 20)5632,38
років
понад 20 5956,08

І років
11 Зубний технік перша 8 розряд від Здо 10 5997,78

категорія років
від10до 20  6342,48
років
понад 20 6687,18
років

12 Зубний технік вища 9 розряд від З до 10 6653,88
категорія років

відійдо 20)7017,48
років

из



понад 20 7381,08
років

Молодший медичний персонал
1 Молодша медична З розряд 4723,00

сестра
2 Сестра-господиня 4 розряд 4723,00

Інші
1 Зав.господарством 7 розряд 4723,00
2 Медичний реєстратор 5 розряд 4723,00
3 Інспектор з кадрів 7 розряд 4723,00
4 Водій З розряд 4723,00
5 Сторож 1 розряд 4723,00
6 Касир 4 розряд 4723,00
7 Бухгалтер 7 розряд 4723,00
8 Інженер з охорони 9 розряд 4723,00

праці
І

2.4 Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований
час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), з урахуванням підвищень,
доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством і цим положенням.
Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.

Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються
керівником закладу за рахунок фонду заробітної плати та відображаються в

розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.
2.5 Оплата праці, преміювання керівника закладу, встановлення надбавок

та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється
відповідно до Положення про оплату праці керівників комунальних
підприємств міста затвердженого рішенням виконавчого комітету Володимир-
Волинськоїміської ради.

2.6 Оплата праці працівників, які надають платні стоматологічні послуги
(спецфонд,госпрозрахункові кабінети) здійснюється за відрядно-преміальною

формою відповідно фінансових зобов'язань.
2.7 Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках

окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.
2.8 Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, доплат та надбавок, що

визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту (з дня):
призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;
присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання,

наукового ступеня;
зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного

розряду,що залежить від законодавчо встановленої величини прожиткового
мінімуму для працездатної особи;

зміни законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати.
Днем присвоєння (присудження)є:

- почеснихзвань - дата Указу Президента України;
- кваліфікаційної категорії - дата наказу відповідного органу (закладу,

установи) про затвердження рішення атестаційної комісії;
- кваліфікаційного розряду- дата наказу по закладу, установі.
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- наукового ступеня - дата винесення Вищою атестаційною комісією
рішення про видачу диплома.

2.9.Надбавка за вислугу років встановлюється медичним працівникам
відповідно до Постанови КМУ від 29.12.2009р Ме1418 «Про затвердження
Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним
працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я».
Встановлення (зміна розміру) надбавки за вислугу років провадиться з місяця,
що настає за місяцем, коли виникло таке право.

Ш. ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ (ТАРИФНИХ СТАВОК)
ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

Коефіцієнти міжкваліфікаційних співвідношень тарифнихставок (окладів)
працівників КП «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка»

1) Посадовий оклад директора медичного встановлюється на 10-15 відсотків
менше посадового окладу керівника установи, головному бухгалтеру - на 15-
30 відсотків менше посадового окладу керівника, але розмір посадового окладу
головного бухгалтера встановлюється на рівні, не вищому за посадовий оклад
лікаря-стоматологаІ категорії з усіма надбавками та максимальним стажем.
2) Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК
003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня
2010 року Ле 327, а кваліфікаційні категорії - відповідно до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78) Охорона
здоров'я, затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства охорони
здоров'я від 29 березня 2002 року Ле 117.

ІУ. ПІДВИЩЕННЯ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ КЕРІВНИКАМ
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ.

4.1. Керівникам структурних підрозділів - лікарям посадові оклади
встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних
спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за
якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу,
який вони очолюють), з урахуванням підвищення на 10-25 відсотків у
залежності від обсягу роботи:

- на 10 відсотків - при кількості посад лікарів, посад професіоналів з
повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у
підрозділі згідно зі штатним розписом до 3 одиниць включно (з урахуванням
посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-
інтернів);

- на 20 відсотків - при кількості посад лікарів, посад професіоналів з
повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у
підрозділі згідно зі штатним розписом понад 3 до 15 одиниць включно (з
урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування
посад лікарів-інтернів);
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- на 25 відсотків - при кількості посад лікарів, посад професіоналів з
повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у
підрозділі згідно зі штатним розписом понад 15 одиниць (з урахуванням посад
керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-
інтернів).

4.2. Старшим: сестрам медичним та іншим фахівцям з базовою та
неповною вищою медичною освітою посадові оклади визначаються, виходячи з
тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням
підвищенняна 10 відсотків.

4.3. Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового
окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться працівникам
протягом п'яти років з дня затвердження наказом органу (закладу) охорони
здоров'я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження).
Особам, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документив атестаційну
комісію (не пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту
попередньої атестації (переатестації), указана виплата проводиться до
винесення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) або
відміну.

4.5. Інші підвищення посадових окладів.

4.5.1. За диплом з відзнакою

Лікарям усіх спеціальностей та провізорам (крім лікарів-інтернів та
провізорів-інтернів), які отримали диплом з відзнакою після закінчення вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, посадовий оклад, що
визначений за тарифними розрядами, підвищується протягом 5 років на 5

відсотків.

4.5.2. За керування санітарним транспортом

Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки підвищуються на 20
відсотків. Перелік автомобілів, віднесених до санітарних, затверджується
Міністерством охорони здоров'я України.

У. ДОПЛАТИ І НАДБАВКИ.

ПЕРЕЛІК
і розміри доплат та надбавок до тарифнихставок, окладів і посадових окладів

працівників комунального підприємства

Найменування доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок

1 2

ДОПЛАТИ
5.1. За суміщення професій (посад),викона- доплата одному працівнику не обмежується
ння обов»язків тимчасово відсутнього максимальним розміром і встановлюється в
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працівника межах економії фонду заробітної плати за
тарифною ставкою і окладом суміщуваної
посади працівника, або відсутнього працівника
до 5075 посадового окладу

5.2. За науковий ступінь(якщо діяльність
працівника за профілемзбігається з
науковим ступенем)

Доктора наук - 2595 посадового окладу;
Кандидат наук - 1595 посадового окладу

5.3. За роботу в нічний час. Нічним
уважається час з 10 години вечора до 6

години ранку

35 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за кожну годину роботи в

цей час
5.4. За прибирання туалетів ї
використання дезінфекційних засобів

10 відсотків тарифної ставки (окладу)

НАДБАВКИ
5.5. За високі досягнення в
праці,виконання особливо важливої

роботиза складність та напруженість
праці

до 50 відсотків посадового окладу працівника

5.6. За класність водіям легковихівантажних автомобілів, автобусів
водіям:
2-го класу - 10 відсотків,
1-го класу - 25 відсотків установленої
тарифної ставки за відпрацьований водієм час
Надбавка нараховується за фактично
відпрацьованийводієм час.

5.7. За вислугу років медичним
працівникам

Від 3 до ІОроків - 1095
Від 10-до 20років - 20975

Понад 20років - 3095
5.8. За обсяг платних послуг що надає
лікар-стоматолог(спецфонд,
госпрозрахункові кабінети станом на 1

число місяця, що передує місяцю
надходження за надання медичних
послуг)

За перевиконання фінансового плану
оплата праці нараховується відповідно до
відсотка

5.9. За оперативне втручання в
амбулаторно-поліклінічному закладі

До 1595 посадового окладу

6.0. За роботу із шкідливими та
важкими умовами праці за
результатами атестації робочих місць

1590 тарифної ставки

Доплати, перелічені в цьому розділі, установлюються до посадового
окладу з урахуванням підвищеньза кваліфікаційну категорію.

Зазначена в пункті 5.1 доплата не встановлюються керівникам закладів, їх
заступникам, керівникам структурних підрозділів.

Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводяться доплати за
роботу у нічний та час затверджується керівником закладу за погодженням з
профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а в
разі потреби до нього можуть уноситися зміни та доповнення у такому самому
порядку.

Надбавказа вислугуроків, нараховується працівникам на посадовий оклад
(тарифну ставку) з урахуванням підвищень, зазначених у пункті 4.1; 4.3;
надбавка за класність нараховується на посадовий оклад, визначений згідно з
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пунктом (без підвищенняза санітарний транспорт). Надбавказа інтенсивність
- на посадовий оклад з урахуванням підвищень.

Розмір надбавки за виконання фінансових зобов»язань щомісячно
затверджується керівником закладу відповідно до виконання фінансових
зобов»язань станом на Ічисло поточного місяця, і виплачується за попередній
місяць . Допускається зменшення розміру надбавки в перехідний період роботи
підприємства (до укладення колективного договору) до 1000 грн. лікарю і 500
грн. сестрі медичній за оптимальний обсяг надання платних стоматологічних
послуг . Розмір надбавки також може зменшуватись із зменшенням
надходжень від надання платних медичних послуг.

МІ. ІНШІ ПИТАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ.

6.1. Для забезпечення надання медичної стоматологічної допомоги
проводиться залучення до чергувань у святкові дні і неділю лікарів-
стоматологів,стоматологів- терапевтів, стоматологів-дитячих, стоматологів-

хірургів, ортодонта. а також сестри медичної за їх згодою та відповідно до
діючого законодавства про працю.

Чергування оплачується, виходячи з посадового окладу з урахуванням
підвищеньта надбавки за вислугу років.

Чергування за графіком у вихідний та святковий день в межах місячної
норми робочого часу може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого
дня відпочинку або в розмірі одинарної годинної ставки понад оклад (статті 72,
107 КЗпП України).

Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою можуть
залучатися за їх згодою до чергувань понад місячну норму робочого часу без
займання штатних посад з оплатою з фонду оплати праці.

У цьому разі оплата такої роботи у неділю чи святковий день - у розмірі
подвійної годинної або денної ставки понад оклад (статті 106, 107 КЗпП
України) за фактично відпрацьовані години. Годинні та денні ставки,
передбачені цим пунктом, визначаються виходячи з посадового окладу,
встановленого з урахуванням підвищень.

6.2. Для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників
та розмірів доплат і надбавок за наказом керівника створюється постійно діюча
комісія у складі: головного бухгалтера, працівника, який займається питаннями
кадрів, голова профспілкового комітету. Тарифікаційну комісію очолює
керівник закладу.

Тарифікаційна комісія у своїй роботі керується діючими умовами оплати
праці та іншими нормативними актами з цих питань.

Порядок роботи тарифікаційної комісії визначається головою комісії.
Тарифікаційний список складається щорічно, є документом для складання

штатного розпису.
У разі зміни протягом року розміру посадового окладу, доплат та надбавок

тарифікаційною комісією вносяться відповідні зміни до тарифікаційного
списку.

Тарифікаційний список заповнюється окремо за кожним структурним
підрозділом та посадою.
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Кількість посад у тарифікаційному списку повинна збігатися з кількістю
посад у штатному розписі.

Нарахування заробітної плати бухгалтерією провадиться окремо за
основною посадою, і при роботі за сумісництвом.

УП. ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА НАДАННЯ
МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ.

Преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати
відповідно до Положення про преміювання.

Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні
результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.

Преміювання керівника закладу здійснюється відповідно до умов
контракту.

Керівник має право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому
числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

При наданні щорічних відпусток в КП проводиться виплата
матеріальної допомоги на оздоровлення за рахунок коштів фонду всім
працівникам, що працюють не менше одного календарного року, у розмірі
10095 місячного посадового окладу без доплат і надбавок.

Додатки Лоб,7

УПІ. ІНШІ УМОВИ ОПЛАТИПРАЦІ.
8.1. При укладанні з працівником трудового договору (контракту)

оговорюється його заробітна плата: розміри, порядокі терміни виплати.
8.2. При введенні нових або зміні чинних умов оплати праці в бік

погіршення або випадках скорочення штатів підприємство зобов'язується
повідомляти працівників за два місяці.

8.3. Якщо працівник виконав місячну (годинну) норму праці, підприємство
нараховує йому заробітну плату не нижче законодавчо встановленого розміру
мінімальної з/п.

8.4. При роботі на неповному робочому часі та коли робітником не
виконано повний обсяг місячної (годинної) норми праці, заробітна плата (у
тому числі мінімальна) виплачується пропорційно виконаній роботі.

8.5. Підставою нарахування заробітної плати працівникам за підсумком
роботиза місяцьє:

- штатний розпис, тарифікаційні списки;
- табель обліку робочого часу;
- накази з установлення доплат та надбавок, інших
- заохочувальнихта компенсаційних виплат;

8.6. Виплата заробітної плати проводиться у грошовій формі 2 рази на
місяць - 15 та 31 числа. На випадок, якщо день виплати співпадає з вихідним,
святковим або неробочим днем, виплачується напередодні. Заробітна плата за
першу половину місяця виплачується у сумі не менше половини оплати за
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фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового
окладу) працівника.

8.7. У разі звільнення працівника виплата повної суми, йому належної,
здійснюється у день звільнення.

8.8. Кожен працівник особисто на вимогу в бухгалтерії отримує
інформацію щодо нарахованоїта виплаченої йому заробітної плати або доручає
отримання цієї інформації уповноваженій ним особі шляхом написання
відповідної заяви у бухгалтерію.

8.9. Індексація заробітної плати працівників проводиться згідно з чинним
законодавством України.

ЇХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

9.1. Керівник Підприємства та головний бухгалтер відповідальні за:
- забезпечення нарахування ота виплати заробітної плати у

відповідності з чинним законодавствомУ країни та даного Положення;
- своєчасне затвердження ота підписання документів, що

служить підставою приїї нарахуванні;
- персопіфікованого обліку сум нарахованої заробітної плати,

9.2. Створена в комупальпому підприємстві  тарифікаційна комісія
відповідальні за встановлення ота визначення посадових окладів у

тарифікаційних списках працівникам відповідно до цього положення.

Головний бухгалтер 2 Л. А. Климук
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Додаток Ло»6
ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників КП «Вололодимир-Волинська
стоматологічна поліклініка»

1.Загальні положення про преміювання
1.11. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю
України, Закону України «Про оплату праці» та Колективного договору.

1.2. Положення про преміювання працівників КП «Вололодимир-Волинська
стоматологічна поліклініка»(далі - підприємство) запроваджується з метою:

- підвищення мотивації медичних працівників, керівників, професіоналів,
фахівців та іншого персоналу підприємства, щодо виявлення та використання
резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної
праці, з урахуванням внеску кожного співробітника у результати діяльності
підприємства, кваліфікаційно - професійного досвіду, складності виконуваних
ним робіт та функцій, рівня відповідальності та активності в роботі;
- стимулювання до виконання працівниками службових обов'язків на високому
професійному рівні та зміцнення трудової дисципліни.
Визначення розміру премії та її виплата проводиться в залежності від
специфіки роботи і особистого трудового внеску кожного працівника.

2.Фонд преміювання
2.1. Преміювання здійснюється за рахунок та в межах затвердженого фонду
заробітної плати підприємства на поточний рік, та коштами утвореними за
рахунок економії цього фонду,а саме:
- економія фонду оплати праці за загальним та спеціальним фондом та
дотаціями з місцевого бюджету;
- та кошти за надані медичні послуги, затверджені фінансовим планом.
Норми цього Положення реалізуються підприємством тільки в межах наявних
коштів та фінансового плану, при цьому не допускається створення
кредиторської заборгованості з оплати праці.
Дія Положення поширюється на всіх працівників підприємства.
2.2. Преміювання за надання платних медичних послуг здійснюється згідно
Положення.

3.Порядок і розміри преміювання
3.1. Преміювання працівників може проводитись за підсумками роботи закладу
за місяць, квартал, рік тощо, до державних і професійних свят, ювілейних дат,
та в інших випадках за умови виконання основних показників діяльності і в
залежності від особистого внеску кожного працівника.
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3.2. Преміювання може бути персональним за особистий внесок у виконання
важливого завдання чи термінової роботи.

3.3. Розмір премії конкретного працівника залежить від особистого внеску в

результати роботи структурного підрозділу, відділення, кабінету та не
обмежується граничними розмірамиі встановлюється на підставі клопотання
керівника структурного підрозділу, відділення, кабінету і подається на розгляд
Керівника». КП «Вололодимир-Волинська стоматологічна поліклініка
При визначенні розміру премії враховується вмотивована думка безпосередньо
Керівника підприємства.

3.4. Розмір премії працівнику встановлюється або у відсотках до посадового
окладу, або у фіксованій грошовій сумі.
Премія, яка встановлена у відсотках до посадового окладу, та працівник
працює на умовах неповного робочого дня, або неповного робочого тижня,
нараховується пропорційно відпрацьованому часу за звітний період.
Премії не виплачуються за час відпусток, тимчасової непрацездатності,
навчання, ( крім премії до професійного свята - Дня медичного працівника).

Показники преміювання
3.5. Головними критеріями оцінки праці медичних працівників при
преміюванніє:
- якісне і сумлінне виконання стандартів обстеження, діагностикита лікування;
- впровадження нових методів лікування та покращення якості обслуговування
в підприємстві;
- виконання заходів та завдань передбачених виробничими планами;
- виконавча дисципліна (виконання окремих доручень керівництва, тощо);
-трудова дисципліна;
- ведення планово-фінансової і облікової діяльності відповідно до вимог
чинного законодавства;
- своєчасне і якісне подання статистично-фінансової та кадрової звітності на
адресу контролюючих органів.
- інші критерії та показники діяльності, що не суперечать законодавству та
цьому Положенню.
3.6. Додатковими критеріями оцінки праці керівників структурних підрозділів,
відділень за відповідними напрямами діяльності крім визначених п.п. 3.1. - 3.2.

даного Положення є:

- організація та забезпечення дієвого контролю за діяльністю структурного
підрозділу відповідно його функціональних обов'язків;
- рівень впровадження системи якості;
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- особистий внесок у розвиток медичної галузі, високу професійну
майстерність;
Критерії позбавлення працівників премій
3.7. Працівники Закладу можуть бути позбавлені премії частково або повністю
у випадках:
Ле Найменування критерія Показник зменшення/ позбавлення премії,
(від 2595/на 10095).
1. Порушення медичної етики, деонтології та субординації від 2595
2. Запізнення на роботу (більше 3-х разів на місяць від 15хв.),
залишення робочого місця без поважних причинвід 15хв.- 259/5
3. Неналежне виконання положень посадової інструкції, порушення правил
внутрішнього трудового розпорядку тощо від 509/5
4. Не дотримання термінів здачі звітності від 5095
5 Повторні або систематичні порушення на 10095
6. У випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності на 10090
7. Поява на робочому місців нетверезому стані-10095,

3.8. Працівник, якому винесено догану, позбавляється премії строком на
дванадцять місяців від дати реєстрації наказу про накладення дисциплінарного
стягнення.
Якщо протягом визначеного терміну з дня винесення догани до нього не буде
застосовано нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав
дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, проявив
себе як сумлінний працівник і стягнення з нього зняте наказом Генерального
директора достроково, він преміюється на загальних підставах відповідно до
норм цього Положення.
Прикінцеві положення

3.9. Працівникам, які відпрацювали неповний місяць, у зв'язку з призовом до
лав Збройних сил України, переведенням на іншу роботу, виходом на пенсію,
звільненням у зв'язку зі скороченням штатів та з інших поважних причин, які
передбачені трудовим законодавством, виплата премій може здійснюватися за
фактично відпрацьований час.

3.10.Преміювання керівника, встановлення йому стимулюючих надбавок та
доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги, здійснюється
відповідно до «Положення про оплату праці керівників комунальних
підприємств міста, затвердженого рішенням виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради».
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Премії виплачуються у порядку та розмірах, визначених у наказі Керівника
закладу наступним робочим групам персоналу:

Керівний склад директор медичний, зав.відділеннями, головний
бухгалтер, старша медична сестра

Працівники бухгалтер, бухгалтер-касир
бухгалтерії

Адміністративний|Юрисконсульт, інспектор з кадрів, програміст
персонал системний, інженер з охорони праці, завідувач

господарства

Господарський Сестра - господиня, реєстратор, водій, робітник з
персонал комплексного обслуговування і ремонту, електрик,

майстер по ремонту медобладнання, двірник

|
Лікарі Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог-терапевт, лікар-

Ї

| стоматолог-ортодонт, лікар-стоматолог-ортопед,
лікар-стоматолог-хірург

середній сестри медичні сестра медичназ фізіотерапії,
медичний рентгенлаборант
персонал

Молодший Молодша медична сестра стоматологічної
медичний поліклініки.

персонал

4.Порядокі строки преміювання
4.1. Проект наказу про преміювання працівників КП «Вололодимир-Волинська
стоматологічна поліклініка» готує відділ кадрів і подає на розгляд Керівника
підприємства не пізніше 4 числа наступного місяця.

Персонал ознайомлюється з наказом про преміювання під підпис.

4.2. Премія виплачується на підставі наказу Генерального директора в строки
заробітної плати за другу половину місяця, що настає за звітним.

4.3. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються чинним
законодавством України.

Головний бухгалтер лей Л.А.Климук
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Додаток Ле7

ПОЛОЖЕННЯ
про надання матеріальної допомоги працівникам

КП «Вололодимир-Волинська
стоматологічна поліклініка»

Це положення розроблено згідно із вимогами КЗпП України, Закону України
«Про оплату праці» з метою забезпечення якісного виконання працівниками
своїх професійних обов'язків, оздоровлення та соціально-економічного захисту
працівників.
Матеріальна допомога на оздоровлення:
1.1. Виплата медичним працівникам підприємства - обов'язкова виплата,
надається у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної
відпустки згідно фактично відпрацьованого часу (Підстава: частина 3 пункту 2

постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. Ло524.)
1.2. Виплата іншим працівникам підприємства, не більше ніж, один посадовий
оклад на рік в межах фонду оплати праці (Підстава: пункт 5.11. Умов оплати
праці, затвердженим наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005
Хо 308/519).
Допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі мінімальної
заробітної плати:
- при звільненні в зв'язку з виходом на пенсію (за наявністю безперервного
стажу роботи на підприємстві більше 15 років);

- вінших випадках.
У разі поділу щорічної відпустки на частини, допомога на оздоровлення
виплачується працівникові один раз на рік при наданні будь-якої з частин
основної щорічної відпустки за заявою працівника.

Рішення про надання працівникові матеріальної допомоги (крім
матеріальної допомоги, що виплачується в обов'язковому порядку)
приймається Генеральним директором за погодженням з Профкомом.
Матеріальна допомога надається за заявами працівників з додаванням копій

документів, що підтверджують відповідні обставиниїї надання.

9. Надання матеріальної допомогиу зв'язку зі смертю працівника здійснюється
на підставі заяви одного з членів сім'ї померлого, з прикладенням копії

свідоцтва про смерть (свідоцтво оригінал).
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Додаток Ль8

з
7. м нЕх перальний директор

имир-Волинська
гічна поліклініка"

Нестеряк Р.О.

Комунальне підприємство
»Володимир- Волинська
стоматологічна поліклініка ,,

ПОЛОЖЕННЯ
про індивідуальні трудові спори працівників

КП ,Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка"

1. Трудові спори розглядаються:
- комісіями по трудових спорах;
- місцевими загальними судами, як судами першої інстанції.

2. Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами трудового
колективу Закладу з числом працюючих не менше як 5 чоловік.

Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії
визначаються загальними зборами трудового колективного Закладу. При
цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах Закладу
повинна бути не менше половиниЇї складу.

Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його
заступників і секретаря комісії.

3. Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по
розгляду трудових спорів, що виникаютьна підприємстві.

4. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у
тримісячний строк з дня коли він дізнався або повинен був дізнатися про
порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної
плати без обмеження будь-яким строком. Заявка працівника, що надійшла до
комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.

5. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовийспір у 10-
ти денний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у
присутності працівника, який подав заяву, представників власника, або
уповноваженого ним органу.

6. Розгляд спору у відсутності працівника допускається лише за його
письмовою заявою. У разі нез'явлення працівника або його представника на
засідання комісії розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При
повторному нез'явленні працівника без поважних причин, комісія може
винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє
працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня,
коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого
права. Комісія по трудових спорах має право викликати на засіданнях
свідків, доручати спеціалістам проведення перевірок.
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7. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою абойого заступником і секретарем.
8. Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів їїчленів присутніх на засіданні. Копії рішення у триденний строк вручаютьсяпрацівникові, власникові або уповноваженому ним органу.9. У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чивласник або уповноважений ним орган можуть оскаржитиїї рішення до судув десятиденний строк з дня вручення їм виписки з прокол засідання комісіїчи його копії.
10. Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню власникомабо уповноваженим ним органом Уу триденний строк по закінченні десятиднів, передбачених на його оскарження.
11. Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спорубезпосередньо до районного суду в тримісячний термін з дня, коли віндізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справахпро звільнення - в місячний термін з дня вручення копії наказу прозвільнення або з дня видачі трудової книжки.
12. У разі порушення законодавства про оплату праці працівник маєправо звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітноїплати без обмеження будь-яким строком.
Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду впитаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної закладувстановлюється строк в один рік виявлення заподіяної працівником шкоди.13. У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведенняна іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботіорганом, який розглядає трудовий спір.
14. При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який

розглядає трудовий спір, одночасно вирішує вимоги про виплатупрацівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різницізаробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не більш як заодин рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одногороку, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виноситьрішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.Рішення про поновлення на роботі незаконного звільненого або
переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядаєтрудовийспір, підлягає негайному виконанню.

Голова ПК КП »Володимир-Волинська Уповноважений від трудового кол-ву
стоматологічна поліклініка" КП ,Вол.-Вол. стомат.пол-ка"

«У» о 2940р.

Воробйова С.Є.



Погоджено
на засіданні профкому
стоматологічної п-ки
"йо"03Мор
Протокол Лед/,

ПЕРЕЛІК

Додаток Ле9

верджую"

ічна поліклініка"
Р.0О.Нестеряк

професій і посад працівників КП"Володимир-Волинська
стоматологічна поліклініка", яким за роботу в особливих,

небезпечних та шкідливих умовах праці проводиться
доплата до посадового окладу згідно атестації

робочого місця

Найменування Професія, посада о підвищення/Примітка
робочого місця працівника посадового

окладу
Стоматологічна поліклініка

1 | Рентгенкабінет рентгенлаборант | 1595 |

Примітка: 1.Підвищення схемних посадових окладів здійснюється лише на
час фактичного виконання робіт в небезпечних та шкідливих
умовах.

Перелік складенийнапіставі наказу Міністерства праціта соціальної
політики України та Міністерства охорони здоров'я України від
05.10.2005 року Ле 308/519 Про впорядкування та затвердження умов оплати
праціі працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту
населення".

Узгоджено:
Головний бухгалтер а.
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Погоджено
на засіданні профкомуКкП
»Володимир-Волинська
стоматологічна пол-ка"

ПЕРЕЛІК

Додаток Ле10

»Затверджую"

робочих місць, професій і посад працівників КП
»Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка"

із шкідливими умовами праці, робота яких дає
право на скорочену тривалість робочого тижня

Генеральний директор
одимир-Волинська

ле Найменування Професія, посада Скорочений/Примітка
п/п робочого місця працівника робоч.

тиждень
(робочий

день)
(год)

Стоматологічна поліклініка
1|Рентгенологічний Рентгенлаборант ЗОгод.на

|

кабінет тиждень |

бгод.в день
Ї

2|Стоматологічні Лікарі- ЗЗгод.на
кабінети стоматологи,стом.- тиждень

терапевти,дитячі,хірург,  бгод.Збхв.в
ортодонт день

3|Зубопротезні кабінети Лікар-стоматолог ЗЗгод.на
ортопед тиждень

Зубопротезна Зубний технік
лабораторія бгод.3бхв.в

день
4|Стоматологічні Сестра медичназі 38,5год.на

кабінети,реєстратура|стоматології, реєстратор тиждень
медичний 7год.42хв.в

день

Перелік складенийна підставі Постанови Кабінету Міністрів України від

З



21.02.2001 року Хе 163 Про затвердження переліку виробництв, цехів,
професій і посад із шкідливими умовами праці, роботав яких дає право на
скорочену тривалість робочого тижня, із змінами, внесенимизгідно з
постановами КМ Ле1290 від 2.12.2009р., Ле1181 від 17.12.2012р.

Інженер з охорони праці Пан УМ .Никитюк"



Додаток Ле11

Погоджено »Затверджую"
на засіданні профкомуКкП Генеральний директор

»Володимир-Волинська »Володимир-Волинська
стоматологічна пол-ка" т огічна пол-ка"»йо» 03 204ор.

і Р.О.Нестеряк
Протокол Ле 22

» "05 20200

список
працівників КП"Володимир-Волинська

стоматологічна поліклініка",
що отримують доплату до посадового окладу

за роботу з дезінфікуючими розчинами
на 2020 рік

1. Громяк О.Є. молодша медичнасестра 10- 95

2. Владарчук Л.П. молодша медична сестра 10 - 95

3. Бахмачук О.М. молодша медична сестра 10- 90

4. Хомін Н.В. молодша медична сестра 10- 95

5.Лисюк Г.І молодша медична сестра 10- 95

6. Богданович В.В. молодша медична сестра 10- до

/
Інженер з охорони праці вико "М .Никитюк "
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Додаток Ль13

Погоджено »Затверджую"
на засіданні проркомукП Генеральний директор
»Володимир-Волинська »Володимир-Волинська
стоматологічна пол-ка" мат) логічна пол-ка"
»йОо" 04 у. па

Р.О.Нестеряк
Протокол Ло дб, я" 202р.

ПЕРЕЛІК
посад працівників КП" Володимир-Волинська

стоматологічна поліклініка" зі шкідливими умовами праці,
зайнятість в яких повний робочий деньдає право на пенсію за віком

на пільгових умовах

Ло Посада Код Прізвище, ім"я, Примітка
п/п по батькові

1|Рентгенлаборант Селещук Сергій Степанович

Перелік складенийна підставі Постанови Кабінету Міністрів України від
16.01.2003 року Ло» 36, ,,Про затвердження списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах".
Доповнення та змінивід 24.02.2010р.

Інженер з охорони праці Крим 7 ,ЛІНикитюк"

ох п


