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1.	Загальні положення.

1.1.Даний колективний договір регулює норми і гарантії, права та взаємні обов’язки Сторін стосовно виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, і який укладено з метою посилення соціального захисту працівників, підвищення ефективності праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці забезпечення соціальних гарантій працівникам, запобігання трудовим конфліктам.
1.2. Предметом даного договору є передбачені додатково згідно чинному законодавству положення про оплату й умови праці, соціального і житлово-побутового обслуговування працівників будинку-інтернату, гарантії і пільги, що надаються адміністрацією будинку-інтернату в межах наданих їй прав та фінансових можливостей.
1.3. Сторонами даного колективного договору є адміністрація в особі директора Сердюкова Олександра Анатолійовича, який представляє інтереси КЗХОР “ Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат “ і Горностаївська первинна профспілкова організація працівників соціальної сфери України Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату (далі за текстом – профспілкова організація)  в особі голови Шматенко Світлани Анатоліївни, яка представляє інтереси трудового колективу закладу.
     Цим особам доручається підписати даний колективний договір після прийняття на загальних зборах трудового колективу.
1.4. Сторони гарантують дотримання чинного законодавства у сфері трудових відносин, при наданні соціальних гарантій і пільг для працівників будинку-інтернату.
1.5. Жодна із Сторін, що уклали колективний договір не може протягом встановленого терміну дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.
1.6. Положення колективного договору поширюються на усіх працівників будинку-інтернату і є обов’язковими як для адміністрації, так і для кожного члена трудового колективу.
1.7. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього.
1.8. Даний колективний договір зберігає силу у випадку зміни складу, структури і найменування закладу, а у випадку реорганізації - колективний договір може бути переглянутий за згодою сторін.
1.9. У разі ліквідації закладу колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.
1.10. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективним договором, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених галузевою угодою та законодавством.

2.Організація праці, забезпечення          продуктивної   зайнятості.

2.1. Горностаївська первинна профспілкова організація працівників соціальної сфери України Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату представляє  інтереси своїх членів і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.  Свої  повноваження  первинна  профспілкова  організація здійснює   через  утворений  відповідно  до  положення виборний  орган – профспілковий комітет.
2.2. Сторони домовились упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а у разі їх виникнення вирішувати їх відповідно до Закону України “ Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, прагнути до їх розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів, використовуючи всі можливі для вирішення заходи, не заборонені законодавством.
2.3 Адміністрація зобов’язується :
2.3.1. Зосередити головну увагу на розвиток ініціативи трудящих, збільшення  внеску кожного працівника в загальні результати роботи закладу, здійснення заходів для підвищення ефективності обслуговування підопічних.
2.3.2. Організувати високоефективну роботу колективу – зайнятість, нормальні умови праці відповідно до санітарних норм і відпочинку.
2.3.3. Підвищувати кваліфікацію персоналу шляхом направлення на курси, переатестацію, атестацію згідно щорічних планів підвищення кваліфікації.
     Щорічно затверджувати план проведення атестації та підвищення кваліфікації працівників.
2.3.4. Інформувати колектив з  таких питань:
·	планів на рік
·	найважливіших організаційних і структурних змін.
2.3.6. Не вимагати від працівників роботи і доручень, які не обумовлені трудовим договором та функціональними обов’язками.
2.3.7. Своєчасно забезпечувати робочі місця працівників необхідними матеріалами та устаткуванням.
2.3.8. Не допускати розірвання трудового договору  з ініціативи адміністрації без достатніх на те причин і попередньої згоди з профспілковим комітетом, крім випадків, предбачених чинним законодавством.
2.3.9. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо завчасного, але не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення, надання профспілковим організаціям обгрунтованої інформації про заплановане скорочення чисельності або штату працівників, проведення консультацій з профспілковими органами про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.
     Про наступне вивільнення працівників персонально попереджати не пізніше ніж за два місяці.
     Звільнення з підстав, зазначених у пункті 1 ст.4 0 КЗпП допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.
2.4. Профспілковий комітет зобов’язується :
2.4.1. Відстоювати права й інтереси працівників з метою поліпшення їхньої якості життя, надання працівникам можливості самим формувати трудове середовище.
2.4.2.Визнавати свою відповідальність за реалізацію загальних цілей і співпрацювати з адміністрацією з питань виконання загальних правил трудового розпорядку закладу, підвищення продуктивності праці, створення умов праці і побуту працівників, соціального розвитку колективу.
2.4.3. Брати активну участь у всіх суспільних закладах і акціях, які здійснюються трудовим колективом будинку-інтернату, окремими групами чи працівниками одноосібно і направляти їх, у разі потреби, в організовані і законні рамки, визначені чинним законодавством України.
2.4.4. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників. Не давати згоди на вивільнення працівників у разі порушення адміністрацією вимог законодавства про працю і зайнятість.
2.4.5. Вживати заходів для усунення порушень законодавства про працю роботодавцями під час звільнення працівників, у необхідних випадках представляти інтереси в органах, що розглядають трудові спори.
2.4.6. Здійснювати громадський контроль за повнотою та своєчасністю нарахування, обліку і виплати заробітної плати та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подання відомостей до системи персоніфікованого обліку, інформування застрахованих працівників про нарахування їм страхових внесків.
2.5. Трудовий колектив зобов’язується :
2.5.1. Сумлінно, якісно і належно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і добросовісно, додержуватись дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження керівника та уповноважених ним осіб, дотримуватись технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна, на прохання адміністрації закладу негайно представляти звіти про виконання своїх безпосередніх обов’язків.
2.5.2. Утримувати закріплене устаткування, оснащення і робочі місця в порядку.
2.5.3. Поважати індивідуальні права один одного.
2.5.4. Ощадливо ставитися до майна закладу й вживати заходи по запобіганню його псування та розкрадання.
2.5.5.Постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію.
2.5.6. Дотримуватися вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, посадових інструкцій.

3.Робочий час і час відпочинку.
 
3.1.Адміністрація зобов’язується :
3.1.1. Спрямовувати необхідні зусилля на виконання задач по поліпшенню умов проживання підопічних будинку-інтернату, підвищення якості їх обслуговування та догляду, покращення санітарних та економічних умов проживання, профілактики по недопущенню інфекційних захворювань, дотримання необхідного температурного і комфортного режиму в палатах, покращенню підтримуючого медикаментозного лікування. 
3.1.2.Встановити в закладі робочий п’ятиденний тиждень з тривалістю робочого часу працівників :
         40 годинний робочий тиждень – для адміністративно господарської частини
36	годинний робочий тиждень – для медичного персоналу. 
3.1.3. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів.
3.1.4. Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого часу, режиму праці, запровадження нових робіт в закладі, в окремих підрозділах, для категорій або окремих робітників, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.
3.1.5. Приймати за узгодженням з профспілковою стороною рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників, не пізніше ніж за два тижні до їх перенесення.
3.1.6. Впроваджувати неповний робочий час (день, тиждень, місяць) з ініціативи адміністрації за згодою працівника з оплатою за фактично відпрацьований час, збереження повної тривалості оплачуваної відпустки та без будь-яких обмежень трудових прав працівника, всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.
3.1.7. Складати для обслуговуючого персоналу графіки змінності, що забезпечують безперебійну цілодобову роботу змінами рівної тривалості.
3.1.8. У вихідні та святкові дні для розв’язання поточних невідкладних питань запроваджується чергування. До чергування залучаються спеціалісти та службовці за списком, погодженим із профспілковим комітетом, з послідуючим наданням дня відпочинку за наявності письмової заяви працівника.
3.1.9. Встановити режим  роботи працівників відповідно додатку № 1.
3.1.10. При змінних роботах встановлювати тривалість зміни згідно графіка змінності, затвердженими адміністрацією за узгодженням з профспілковою стороною. Категоріям працівників, які працюють за встановленим графіком, запроваджується підсумований облік робочого часу таким чином, щоб його тривалість за обліковий період не перевищувала 40 та 36 годинного робочого часу відповідним працівникам. 
3.1.11. Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою стороною до 5 січня поточного року та доводити його до відома працівників. При складанні графіка відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.
3.1.12. Тривалість щорічної відпустки встановлюється різним категоріям працівників згідно Закону України “ Про відпустки”. Встановити гарантовану тривалість  щорічної основної оплачуваної відпустки для працівників 24 календарні дні, без урахування святкових і неробочих днів.
3.1.13. Надавати додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю  7 календарних днів відповідно до переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (Додаток № 2)
3.1.14. Надавати працівникам додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці відповідно до переліку, встановленому у додатку № 3. 
3.1.15. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.
3.1.16.  Надавати працюючим жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, одинокій матері (батьку), яка виховує дитину без батька (матері), а також особі, яка взяла дитину під опіку, щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
3.1.17. Відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника надаються в обов’язковому порядку згідно зі ст.25 Закону України “Про відпустки”.
3.1.18. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін, може надаватись на термін, обумовлений угодою між працівником та адміністрацією закладу, але не більше 15 календарних днів на рік згідно зі ст 26 Закону України “Про відпустки”.
3.1.19. Порушникам трудової дисципліни відпустку надавати в осінньо-зимовий період у порядку, встановленому чинним законодавством.
3.2. Профспілковий комітет зобов’язується :
3.2.1. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, за своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режимів праці та відпочинку та ознайомлення з ними працівників.
3.2.2. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації з питань законодавства.

4.Оплата праці, гарантії та компенсації.

4.1.Адміністрація зобов’язується :
4.1.1. Встановити форми і системи оплати праці, посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки та інші виплати відповідно до  наказу Мінпраці   та МОЗ “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” від 05.10.2005 року № 308/519.
4.1.2. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам – кваліфікаційного розряду у межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників і відображаються у тарифікаційному списку (додаток № 4).
4.1.3. Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу ( тарифної ставки ), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством.
4.1.4. Забезпечити гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
4.1.5. Доводити до відома трудового колективу зміни в нормативних документах з оплати праці. Не пізніше як в двотижневий строк здійснити необхідні перерахунки і надати інформацію комітету профспілки. У випадках погіршення умов оплати праці адміністрація повідомляє про це працівників і комітет профспілки не пізніше, ніж за 2 місяці до їх введення. Працівник не може бути переведений на нижчий розмір заробітної плати без особистої згоди.
4.1.6. Відповідно до Законів України “Про оплату праці”, “Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності”, КЗпП України погоджувати з профспілковим комітетом умови, порядок оплати праці, Положення та накази про призначення надбавок, доплат і премій, нові посадові оклади і тарифні ставки.
4.1.7.Встановлювати відповідно з вимогами вищевказаного наказу окремим працівникам надбавки і доплати (додаток № 5).
4.1.8. Адміністрація повинна вчасно уточнювати тарифікацію зарплати працівників у зв’язку зі зміною освіти, присвоєння категорії за підсумками атестації, підвищенням тарифної ставки (посадових окладів).
4.1.9. Виплату заробітної плати працівникам здійснювати у строки, встановлені колективним договором, не рідше двох разів на місяць. Заробітну плату за першу половину місяця виплачувати 15 числа кожного місяця, за другу – 30(31) числа щомісячно.
     При наявності заборгованості із заробітної плати складати графіки її повного погашення. Компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати здійснювати згідно з законодавством.
4.1.10. При укладанні трудового договору адміністрація доводить до відома працівника  розмір, порядок та строки виплати заробітної плати і умови, у зв’язку з якими можуть проводитись утримання з заробітної плати.
4.1.11. Керівник несе персональну відповідальність за своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати.
При встановленні факту неправильної оплати праці керівник зобов’язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, безпосередньо винних у цьому.
4.1.12. Працівникам за шкідливі умови праці проводиться доплата в розмірі 25% посадового окладу. Доплата за шкідливі умови праці при почасовій оплаті нараховується за фактично відпрацьований час на робочих місцях з умовами праці, які відрізняються від нормативних. (Додаток № 6).
4.1.13. За підсумками  року при наявності економії фонду заробітної плати працівникам нараховується матеріальна допомога на оздоровлення в межах середньомісячної заробітної плати за умови відсутності дисциплінарного стягнення.
4.1.14. У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів у закладі відповідно до актів законодавства як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої  заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт їх підвищення. ( Постанова КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100).
4.1.15. З метою посилення заінтересованості працівників в результатах праці застосовувати систему преміювання, згідно Положення, погодженого з профспілковим комітетом (додаток № 11) 
4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.
4.2.2.  Проводити перевірки розмірів і підстав нарахування працівникам заробітної плати, премій, доплат та  відрахувань з них.
4.2.3. Всіляко сприяти адміністрації у питаннях дотримання трудової дисципліни працівниками.
4.2.4. Надавати одноразову допомогу за рахунок профспілки членам профспілки у зв’язку з такими обставинами :
·	з нагоди одруження 500 грн. ( одному із подружжя )   
·	при народженні дитини 500 грн. ( одному із подружжя )  
·	в зв’язку з виходом працівника на пенсію в тому числі на пільгових умовах 1000грн. за довголітню і сумлінну працю
·	на похорони рідних ( жінки,чоловіка,дитини,матері,батька ) в розмірі 500 грн. 
·	працівникам, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у медичному закладі 1000 грн., але не частіше одного разу на рік 
·	працівникам, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у медичному закладі у зв’язку з онкозахворюванням 2000 грн., але не частіше одного разу на рік 
·	батькам, діти яких знаходяться на стаціонарному лікуванні в медичному закладі 500 грн., але не частіше одного разу на рік. 
·	багатодітним матерям або батькам в розмірі 300грн.один раз на рік. 
·	учасникам бойових дій у розмірі 200грн. один раз на рік. 

                          5. Охорона праці та здоров’я.

5.1. Адміністрація несе відповідальність за збереження безпечних умов праці, збереження здоров’я працівників і службовців, забезпечення працівників соціальними гарантіями в області охорони праці. Сторони вважають, що основними напрямками діяльності з охорони праці є :
·	посилення профілактики нещасних випадків і професійних захворювань
·	забезпечення реалізації прав та гарантій працюючих, визначених законодавством про охорону праці
·	здійснення спільних комплексних перевірок стану умов і охорони праці
·	боротьба з приховуванням нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку.
5.2. З метою забезпечення безпечних та здорових умов праці адміністрація зобов’язується:
5.2.1. Розробити та затвердити у відповідності з діючим законодавством комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та забезпечити їх своєчасне виконання. Створити і підтримувати для працівників безпечні і нешкідливі умови праці.
5.2.2. Інформувати при прийомі на роботу працівників про стан умов на робочих містах, наявність шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та їх права на пільги і компенсації.
5.2.3. Проводити згідно чинного законодавства під час прийняття на роботу і в процесі роботи працівникам та посадовим особам за рахунок роботодавця : 
·	інструктажі з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки, гігієни праці, виробничого середовища, надання медичної допомоги потерпілим
·	навчання і перевірку знань :
працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі додаток № 7
працівників усіх інших професій ( наказ Держнагляд охорони праці України від 26.01.05. № 151 )
·	атестацію робочих місць за умовами праці 1 раз на 5 років ( постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442 )
      За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.
5.2.4. Надавати працівникам та їх дітям путівки на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах (за медичними висновками).
5.2.5. Організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до чинного законодавства.
5.2.6. Забезпечувати безперебійну роботу і належний стан санітарно-побутових приміщень.
5.2.7. Розробляти та виконувати заходи щодо підготовки будинку-інтернату до роботи в осінньо-зимовий період.
5.2.9. Видавати працівникам спецодяг, інші засоби індивідуального захисту, мийних і знезаражувальних  речовин  у порядку і розмірах, установлених відповідними нормативними актами.
5.3. Загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного  випадку на виробництві і професійного захворювання, що викликали втрату працездатності» і іншими нормативними актами України.
            Усі працівники будинку-інтернату підлягають обов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань відповідно до законодавства України, що регулює страхування від нещасних випадків та у випадку захворювання.
5.4. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
5.5.  Порушення працівником вимог нормативних актів з охорони праці, з якими він не був ознайомлений унаслідок несвоєчасного чи неякісного проведення навчання й інструктажу, незабезпечення необхідними нормативними документами, враховуються органами соцстрахування від нещасних випадків при призначенні грошової допомоги чи відшкодуванні збитків, відповідно до вимог законодавства України.

5.6. Адміністрація має право:
5.6.1. В установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду і профілактичних щеплень, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
5.6.2. Не допускати до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
5.6.3. При появі працівника на робочому місці у нетверезому стані чи розпиванні спиртних напоїв на території будинку-інтернату, а також відсутності на робочому місці більше 3-х годин протягом робочого дня, адміністрація має право розірвати трудовий договір (контракт) із працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.7. Охорона праці неповнолітніх.
           Забороняється застосування праці неповнолітніх у віці до 18 років на важких роботах і на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці.

5.8. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці.
                Посадові особи, відповідно до переліку, затвердженому Державним комітетом України по нагляду за охороною праці ( директор, його заступник, керівники основних виробничих і технічних служб) до початку виконання своїх обов’язків,  періодично 1 раз у 3 роки, проходять у встановленому порядку навчання, а також перевірку знань з охорони праці. Допуск до роботи осіб, що не пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

5.9. Профспілковий комітет зобов’язується :
5.9.1. Створити комісію з питань охорони праці.
5.9.2. Приймати участь у :
·	розробці роботодавцем комплексних заходів поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Проводити перевірку їх виконання, правильного використання коштів фонду охорони праці
·	розслідування нещасних випадків на підприємстві та професійних захворювань
·	розслідуванні нещасних випадків невиробничого характеру, які сталися з працюючими особами
·	перевірці умов безпеки праці на підприємствах
·	роботі   комісії підприємства по атестації робочих місць за умовами праці
·	розробці заходів по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період.
5.9.3. Захищати інтереси членів профспілки при розгляді конфліктних ситуацій з питань охорони праці.
5.9.4. Контролювати :
·	додержання роботодавцем порядку забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
·	проведення триступеневого контролю за охороною праці та технікою безпеки
5.9.5. Розглядати на засіданнях профкому питання :
·	стану охорони праці
·	виконання зобов’язань колективного договору з охорони праці
·	порушень трудової дисципліни.
5.9.6. Вносити роботодавцю подання з будь-якого питання охорони праці.
  
5.10. Працівники зобов’язуються:
5.10.1. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами. Користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
5.10.2. Дотримуватися зобов’язань з охорони праці, передбачених колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.
5.10.3. Проходити в установленому порядку попередні і періодичні медичні огляди.
5.10.4. Використовувати надані їм у використання транспортні засоби, техніку та інше майно власника лише у службових цілях.
             Працівник  несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

5.11. Працівники мають право:
5.11.1. Відмовитися від дорученої роботи, при якій утворюється ситуація небезпечна для життя та здоров’я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовою угодою.
5.11.2. Розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо не виконується законодавство про охорону праці, не дотримуються умови колективного договору з цих питань.

   6 . Соціальний захист та задоволення духовних потреб.

6.1. Адміністрація зобов’язується:
6.1.1. Перераховувати своєчасно та в повному обсязі внески на загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням.
6.1.2. Створити належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової втрати  працездатності в закладі.
6.1.3. Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.
6.1.4. Надавати особам передпенсійного віку можливість виробляти повний виробничий стаж, необхідний для призначення пенсії.
6.1.5. За наявності економії фонду оплати праці за поданням керівника підрозділу та голови профспілкового комітету надавати грошову винагороду в зв’язку з виходом працівника на пенсію в тому числі на пільгових умовах у розмірі 1000грн. за довголітню і сумлінну працю.
6.1.6.Надавати працівникам вільний час для одержання медичної допомоги, явки в державні органи для вирішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без проведення яких-небудь відрахувань їз заробітної плати або інших необгрунтованих санкцій.
6.1.7. Організовувати санаторно-курортне лікування, сімейний відпочинок, відпочинок дітей працівників в таборах оздоровлення, а також співробітників в пансіонатах за рахунок профбюджету, а також фонду соціального страхування.
6.1.8. Надавати путівки в санаторії, пансіонати з лікуванням, будинки відпочинку, оздоровчі табори відпочинку для дітей – з частковою оплатою їх вартості.
6.1.9. По медичному обслуговуванню робітників адміністрація і профком зобов’язуються забезпечити широку гласність наявних можливостей по оздоровленню працюючих, а також відомості про використання путівок на всі види лікування та відпочинку.

6.3. Профспілковий комітет зобов’язується:
6.3.1. Контролювати ефективність використання коштів на соціально-культурні заходи.
6.3.2. Щорічно проводити облік працівників, які потребують лікування у санаторіях і пансіонатах України, сприяти забезпеченню їх путівками.
6.3.3. Забезпечити придбання путівок на санаторно-курортне лікування працівників, максимально використовувати для цього кошти соціального страхування. При розподілі путівок враховувати стан здоров’я працівника, стаж роботи та строк попереднього користування санаторно-курортним лікуванням.
6.3.4. Забезпечити контроль за використанням коштів соціального страхування на санаторно-курортне лікування.
6.3.5. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.
6.3.6. Організовувати святкові концерти присвячені Державним та іншим святам України.
               Проводити вшанування кращих працівників, жінок. Організовувати вечори відпочинку та інші масові заходи.
6.3.7. Контролювати дотримання законодавства та колдоговірних зобов’язань з питань соціально-побутового забезпечення працівників.

                    7. Гарантії діяльності профспілкового комітету.         
          Трудовий колектив доручає виборному органу профспілкової організації представляти свої інтереси у взаємовідносинах з адміністрацією будинку-інтернату, органами державної влади та місцевого самоврядування, звертатись за захистом своїх прав до суду та представляти їх інтереси в суді.

       Адміністрація зобов’язується:

7.1. Визнавати профспілкову організацію в особі його виборного органу єдиним представником інтересів трудового колективу ( ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
7.2. Надавати членам профспілкового комітету, не звільненим від основної роботи, до 4 годин на тиждень із збереженням середньомісячної заробітної плати для виконання ними громадської роботи.
7.3. Утримувати згідно з письмовою заявою членів профспілки через бухгалтерію безготівково профспілкові внески і перераховувати утримані суми протягом 3-х днів на рахунок профспілки. Надавати профспілковому комітету інформацію, фінансові документи щодо правильності та повноти надходження внесків.
7.4. Надавати профспілковому комітету необхідну інформацію для ведення колективних переговорів, укладення колективного договору та здійснення контролю за його виконанням (ст. 10 Закону України «Про колективні договори та угоди»).
7.5. Адміністрація зобов’язується створювати необхідні умови для нормальної діяльності профспілки в установі.

                    8. Відповідальність сторін, вирішення спорів.
8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність у відповідності до діючого законодавства.
         До дисциплінарної відповідальності, як посадові особи, так і працівники, можуть бути притягнуті лише на підставі перевірки, в ході якої від порушника вимагатимуть письмових пояснень.
8.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

                               9. Кінцеві положення.

9.1. Колективний договір укладено на 5 років, він набирає чинності з дня його підписання і діє до укладення нового договору.
9.2. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться у разі потреби тільки за взаємною згодою сторін і в обов’язковому  порядку із змінами чинного законодавства з питань, що є предметом колективного договору.
9.3. Рішення про внесення змін чи доповнень до колективного договору приймається спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету.
9.4. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку приймати рішення про зміну діючих положень, обов’язків за договором або призупинити їх виконання, що погіршує умови порівняно з існуючими.
9.5. У разі реорганізації установи колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.
9.6. При виявленні порушень виконання договору зацікавлена в усуненні сторона письмово інформує іншу сторону про порушення. У тижневий термін проводяться взаємні консультації і приймається узгоджене рішення робочої комісії.
9.7. Сторони зобов’язуються один раз на рік хід виконання договору розглядати на спільних засіданнях представників адміністрації і профкому. Не менше одного разу на рік інформувати одна одну про виконання взятих на себе зобов’язань.
9.8. За дорученням  сторін і загальних зборів трудового колективу колективний договір підписали :

Від адміністрації :                                              Від трудового колективу :
Директор КЗХОР «Каїрський                               Голова Горностаївської первинної профспілки
психоневрологічний будинок-інтернат»          працівників соціальної сфери України           
                                                                            Каїрського психоневрологічного будинку-
                                                                            інтернату 

______________О.А.Сердюков                             ________________С.А.Шматенко
“07” вересня 2021р.                                                  “07” вересня 2021р.



















 



Додаток №1
   Погоджую                                                                                   Затверджую
   Голова  профспілкової організації                                            Директор

   _____________С.А.Шматенко                                                     ______________О.А.Сердюков
        
                                                Режим роботи
                               підрозділів будинку-інтернату

№
п/
п
Режим роботи
Підрозділи
Понеділок-четвер
П’ятниця 



Робочий
день
Обідня
перерва
Робочий
день
Обідня
Перерва



По-ча-ток
Закі-
нче-ння
По-
ча-
ток
Закі-нче-ння
По-ча-
ток
Закі-
нче-
ння
По-ча-
ток
Закі-
нче-ння
1.
40- годинний
робочий
тиждень- 
5 робочих днів
Адміністрація, господарсько-обслугову-
ючий персонал, 
соціально-реабілітаційна служба 
8-00
17-00
12-00
12-45
8-00


15-45

12-00
12-45
2.
36- годинний
робочий
тиждень-
5 робочих днів
Медична служба – лікарі,
завідувачі відділенням,
провізор, ст. медсестра, гол. медсестра, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
8-00
16-10
12-00
12-45
8-00
15-45
12-00
12-45
3.
40- годинний
робочий
тиждень
за поточним
графіком з відпрацюван-ням робочого
часу
Харчоблок, пральня, сторожі, КНС, СБО, котельня








4.
36- годинний
робочий тиждень
за поточним
графіком
з відпра-
цюканням
робочого
часу
Медична служба - середній медичний персонал, молодший медичний персонал 

















Додаток № 2
Погоджую                                                  Затверджую
Голова профспілкової організації             Директор

___________С.А.Шматенко                       ____________О.А.Сердюков 


                                   ПЕРЕЛІК
посад з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова                    
                         оплачувана відпустка.

ПОСАДА
К-СТЬ ДНІВ
Директор
7
Заступник директора
7
Головний бухгалтер
7
Бухгалтер
7
Інженер з охорони праці
7
Інспектор з кадрів
7
Інженер з ремонту
7
Завідуючий пральнею
7
Завідувач господарства
7
Економіст
7
Фахівець з публічних закупівель
7
Комірник
7
Соціальний працівник
7
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
4
Електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування
4




















Додаток № 3
Погоджую                                                 Затверджую
Голова профспілкової організації            Директор

___________С.А.Шматенко                       ____________О.А.Сердюков 


                                                                  П Е Р Е Л І К
посад, які мають право на щорічні додаткові відпустки відповідно до Постанови КМУ від 17.11.1997р. за №1290 «Про затвердження 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»:
ПОСАДА                                                                             К-СТЬ ДНІВ

1) За роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно атестації :

Машиніст (кочегар) котельні                                                        4
Кухар                                                                                             4

2) За особливий характер   праці:

Лікар                                                                                            25
Молодші спеціалісти з  медичною освітою                                25
Молодші медичні сестри по догляду за хворими,
молодші медичні сестри та обслуговуючий персонал              25                        
Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності                         25
Сестра медична з дієтхарчування                                                7
Перукар                                                                                        11
Сестра-господиня                                                                          7
Дезінфектор                                                                                   4
Слюсар-сантехнік                                                                          4
Машиніст насосних установок                                                     4
Працівники, які працюють на електронно-
обчислювальних машинах                                                           4
Прибиральник службових приміщень                                        4
Головна медична сестра                                                             18 
                                                         

Відповідальний за охорону праці                                    В.М.Яровий









Додаток № 4
Погоджую                                                               Затверджую
Голова профспілкової організації                         Директор

___________С.А.Шматенко                                  ____________О.А.Сердюков 


                                                 СХЕМА
визначення розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників КЗХОР "Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат"
                  
Назва посади, кваліфікаційна категорія
Тарифні розряди     
Тарифні коефіцієнти
Директор
16
2.79
Заступник директора


Головний бухгалтер


Інспектор з кадрів
6
1.45
Бухгалтер І категорії з дипломом спеціаліста 
9
1.73
Бухгалтер б/к
6
1.45
Економіст б/к 
7
1.54
Фахівець з публічних закупівель
7
1.54
Кухар 5 розряду
5
1.36
Кухар 4 розряду
4
1.27
Кухар 3 розряду
3
1.18
Кухонний робітник
2
1.09
Машиніст із прання та ремонту спцодягу
2
1.09
Комірник матеріального складу
1
1
Комірник продовольчого складу
1
1
Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності ІІ категорії
7
1.54
Інструктор з трудової терапії
7
1.54
Перукар І класу
2
1.09
Прибиральник службових приміщень
1
1
Машиніст насосних установок ІІ розр.
3
1.18
Сторож
1
1
Інженер з ремонту 1 категорії
9
1.73
Інженер з ремонту б/к
7
1.54
Інженер з охорони праці без категорії
8
1.64
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків ІІ розряду
4
1.27
Електромонтер з ремонту та обслуговування установок ІІІ розряду
4
1.27
Слюсар-сантехнік ІІІ розряду
4
1.27
Столяр ІІІ розряду
4
1.27
Двірник
1
1
Водії 
3
1.18
Завідувач господарства
7
1.54
Тракторист 
3
1.18
Завідувач лікар
10
1.82
Лікар-психіатр без категорії 
10
1.82
Лікар-психіатр 1 категорії
12
2.12
Лікар-дерматовенеролог без категорії
10
1.82
Лікар-невропатолог 1категорії
12
2.12
Лікар-зубний 2 к
8
1.64
Провізор б/к
10
1.82
Головна медична сестра вищої категорії
11
1.97
Сестра медична з дієтичного харчування 1категорії
8
1.64 
Дезінфектор
4
1.27
Сестра медична старша в/к
9
1.73
Сестра медична в/к
9
1.73
Сестра медична І к
8
1.64
Сестра медична б/к
6
1.45
Сестра медична ІІ к


Сестра-господиня
4
1.27
Сестра медична з лікувальної фізкультури ІІк
7
1,54
Молодша медсестра по догляду за хворими (лежачими)
4
1.27
Молодша медична сестра по догляду за хворими
4
1.27
Молодша медична сестра (супровідниця)
3
1.18
Молодша медична сестра (прибиральниця)
3
1.18
Молодша медична сестра (ванщиця)
3
1.18
Молодша медична сестра роздавальниця їжі
3
1.18
Слюсар-дизеліст ІІІ розряду
3
1.18
Взуттьовик з ремонту взуття ІІ розряду
3
1.18
Швачка ІІІ квал.розряду
3
1.18
Машиніст (кочегар) котельні ІІ розряду
3
1.18
Соціальний працівник без к
8
1.64
сестра медична з масажу І к
8
1.64
Пекар
3
1.18
Завідувач пральнею
6
1.45
Підсобний робітник
1
1













Додаток № 5
Погоджую                                                                    Затверджую
Голова профспілкової організації                              Директор
___________С.А.Шматенко                                        ____________О.А.Сердюков 

Надбавки та доплати до тарифних ставок працівникам
КЗХОР "Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат".

1. Водіям легкових автомобілів у розмірі 25% тарифної ставки за ненормований робочий день;
2. Водіям автотранспортних засобів щомісячну надбавку за класність до тарифної ставки у розмірі : водіям ІІ класу - 10%, водіям І класу - 25%;
3. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) на 20% працівникам, які безпосередньо обслуговують осіб зі значно зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих;
4. Доплата у розмірі 10 % посадового окладу (тарифної ставки) працівникам (у тому числі медичним сестрам, молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезинфікуючі засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів;
5. Підвищення посадового окладу на 20% завідувачу відділення; 
6. Підвищення посадового окладу на 10% старшій медичній сестрі;
7. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам будинку-інтернату на 25% у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці;
8. Підвищення посадового окладу (тарифної ставки) дезінфектору на 15 % у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці;
9. Медичній сестрі фізіотерапевтичного кабінету підвищення посадового окладу на 30% у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці;
10. Доплату працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, у розмірі 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи. Вважати нічний час з 22 години вечора до 6 години ранку.
11. Підвищення посадових окладів машиністам з прання та ремонту спецодягу на 20%.
12. Надбавка за особливі умови роботи у розмірі 25% посадового окладу молодшим медичним сестрам по догляду за хворими (лежачими).
13. Доплата працівникам, зайнятим на робочих місцях із шкідливими і важкими умовами праці за професіями: пекар-8%, кухар-8%, машиніст із прання та ремонту спецодягу-8%, машиніст (кочегар) котельні-4%.
14. Підвищення посадового окладу головній медичній сестрі вищої кваліфікаційної категорії на 28,3% тарифної ставки працівника І тарифного розряду.
15. Підвищення посадового окладу на 20% за керування санітарним транспортом.
16. Надбавка за вислугу років установлюється керівнику та його заступнику, лікарям та середньому медичному персоналу, організатору з культурно-дозвіллєвої діяльності, соціальним працівникам залежно від стажу роботи:
- понад 3 роки – 10%
- понад 10 років – 20%
- понад 20 років – 30%






Додаток № 6
Погоджую                                                 Затверджую
Голова профспілкової організації           Директор

___________С.А.Шматенко                       ____________О.А.Сердюков 

ПЕРЕЛІК
посад із шкідливими умовами праці, яким надається доплата в
розмірі 25 % згідно додатку №3, п.1.13 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я  від 05.10.2005р. №.308/519
                  
ПОСАДА
      К-СТЬ  
              ПРАЦІВНИКІВ                                     
Директор
1
Заступник директора
1
Головний бухгалтер
1
Бухгалтер з дипломом спеціаліста І категорії
2
Інженер з ремонту І категорії
1,5
Інженер з охорони праці
1
Інспектор з кадрів
1
Сестра-господиня
1
Молодші медсестри 
91
Сестри медичні
18,5
Лікар психіатр
2
Організатор з культурно-дозвіллєвої діяльності
1
Бухгалтер б/к
1
Перукар І кл
2
Провізор б/к
1
Водій
2
Інструктор з трудової терапії б/к
3
Дезінфектор
1,5
Завідувач господарством
1
Економіст б/к
1
Лікар зубний
0,5
Лікар невропатолог
0,5
Сестра медична з дієтхарчування 1к
1
Соціальний працівник
4
Фіхівець з публічних закупівель
1
Інженер з ремонту б/к
0,5
Завідувач лікар
0,5
Лікар дерматовенеролог б/к
0,5
Лікар-психіатр 1к
0,5
Головна медична сестра в/к
1
Медична сестра старша в/к
1
                                                   

Додаток № 7
Погоджую                                                  Затверджую
Голова профспілкової організації            Директор

___________С.А.Шматенко                       ____________О.А.Сердюков 

                                               ПЕРЕЛІК
робіт з підвищеною небезпекою по КЗХОР "Каїрський                                                                                                                       психоневрологічний будинок-інтернат"

1. Роботи з дезактивації, дезінсекції, дератизації та дезінфекції приміщень.
2. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.
3. Управління тракторами.
4. Робота на копіювальних та розмножувальних машинах.


Підстава : Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. № 15.































Додаток № 9

Погоджую                                                          Затверджено
Голова профспілкової організації                    Директор   
_____________С.А.Шматенко                         ______________О.А.Сердюков                                                                       

                                                  Перелік посад
                 Каїрського психоневрологічного будинку –інтернату
              робота на яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня


№
п/п
Назви посад  (  за  класифікатором)
Тривалість робочого тижня (год.)
підстава
1
Лікарі всіх найменувань
36
п.32 постанови КМУ від 21.02.2001р. №163:
п.5 наказу МОЗ від 25.05.2006р. №319        
2
Сестри медичні
36
                      -//-
5
Сестра медична з дієтхарчування
36
                      -//-
7
Дезинфектор
36
                      -//-
8
Провізор
36
п.33 постанови КМУ від 21.02.2001р. №163
9
Молодші медичні сестри по догляду за хворими ( прибиральниці,ванщиці,
супровідниці,роздавальниці їжі)
36
п.32 постанови КМУ від 21.02.2001р. №163:
п.5 наказу МОЗ від 25.05.2006р. №319 
10
Перукар 1 класу
36
                     -//-
11
Сестра-господиня
36
                     -//-
12
Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
36
                     -//-       


















Додаток № 10
Погоджую :                                                 Затверджую
Голова профспілкової організації             Директор
___________С.А.Шматенко                       ____________О.А.Сердюков 

                                           П Е Р Е Л І К
осіб, відповідальних за виконання норм і положень колективного договору
Назва розділів                                               Посада,ПІБ відповідальних
 та номери пунктів                                                           за виконання

РОЗДІЛ 1                                                                          Директор
“Загальні положення”                                                      Голова профкому

РОЗДІЛ 2
“Організація праці, забезпечення
 продуктивної занятості”                                                 Заступник директора

РОЗДІЛ 3                                                                          Економіст  
“Робочий час і час відпочинку”                                     Інспектор з кадрів    

РОЗДІЛ 4
“Оплата праці, гарантії та
 компенсації”                                                                    Головний бухгалтер

РОЗДІЛ 5
“Охорона праці та здоров’я”                                           Інженер з охорони праці

РОЗДІЛ 6
“Соціальний захист та задоволення                         Житлово-побутова та        
 духовних потреб”                                                      культурно-масова комісія
                                                                                      Комісія із соц. страхування
РОЗДІЛ 7
“Гарантії діяльності профспілкового 
комітету”                                                                             Директор  

РОЗДІЛ 8
“Відповідальність сторін,
вирішення спорів”                                                             Заступник директора

РОЗДІЛ 9                                                                            Директор
“Кінцеві положення”                                                         Голова профкому  







Додаток № 11
Погоджую :                                                 Затверджую
Голова профспілкової організації             Директор
___________С.А.Шматенко                       ____________О.А.Сердюков 
	

                                              ПОЛОЖЕННЯ
                        про преміювання працівників КЗХОР
              “Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат”
                             1. Загальні положення.
1.1.Положення розроблено згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерством охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 “ Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” розділ 5 п.5.11 “ Преміювання працівників та надання матеріальної допомоги”
1.2. Основне призначення преміювання – стимулювати підвищення ефективності праці та досягнення високих кінцевих результатів роботи.
1.3. Призначення премії погоджується із профспілковим комітетом.
1.4. Преміювання здійснюється в межах фонду заробітної плати при наявності економії фонду заробітної плати.
                       2. Порядок преміювання.
2.1. Преміювання проводиться за підсумками роботи за місяць або квартал за фактично відпрацьований час у цей період, а також одноразово до державних та професійних  свят.
2.2. Нарахування премії працівникам здійснюється з економії фонду заробітної плати з урахуванням доплат та надбавок та залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу.
2.3. Конкретний розмір премії визначається директором будинку-інтернату для кожного працівника індивідуально, враховуючи пропозиції керівників підрозділів.
2.4.Розмір премії граничними нормами не обмежується.
2.5.Преміювання керівників підрозділів здійснюється за рішенням директора будинку-інтернату на підставі його оцінки діяльності підрозділів.
2.6. Преміювання фахівців та спеціалістів  здійснюється за рішенням директора будинку-інтернату на підставі оцінки їх діяльності у період, за який проводиться преміювання.
2.7.Преміювання може проводитись за багаторічну та сумлінну працю або з нагоди виходу на пенсію.
2.8.  Премія не нараховується працівникам, які : 
	порушили правила охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, про що був виданий наказ

притягнені до дисциплінарної відповідальності за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, зокрема, за прогул, систематичне запізнення на роботу ( згідно раніше виданих наказів директора про застосування заходів дисциплінарного стягнення у періоді, за який здійснюється преміювання ) 
звільнились із роботи протягом періоду, за який проводиться преміювання, за винятком тих, які вийшли на пенсію
прийняті на роботу з випробувальним терміном, на весь термін випробування
                            3. Прикінцеві положення.
3.1. Преміювання директора КЗХОР “Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат” здійснюється за рішенням органу вищого рівня в межах наявності коштів на оплату праці.
3.2. Трудовий колектив має право обговорювати та ухвалювати пропозиції по удосконаленню преміювання працівників. 
3.3. Спори з питань преміювання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством. 













































Додаток № 12

Погоджую :                                                 Затверджую
Голова профспілкової організації             Директор

___________С.А.Шматенко                       ____________О.А.Сердюков 
                                                   
ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників
КЗХОР “Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат”

                             I. Загальні положення.

1.	Відповідно до Конституції України кожен має право на працю.
2.	Обов’язок і справа честі громадянина – добросовісна праця в обраній ним сфері суспільно-корисної діяльності, дотримання трудової дисципліни.
Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю.
До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.
3.	Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти вихованню працівників, зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, забезпеченню догляду за підопічними і високого рівня надання соціально-медичної допомоги.
4.	Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією будинку-інтернату в межах наданих їй прав, а у випадках, передбачених законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням із профспілковим комітетом, а також колективом відповідно до його повноваження.

I I.Порядок прийняття та звільнення працівників.

5.	Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу у будинку-інтернаті.
6.	При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.
         Адміністрація будинку-інтернату не має права приймати на роботу осіб,                                                 які не пройшли обов’язкові медичні огляди та обов’язкові профілактичні щеплення, передбачені законодавчими актами України.
Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу документи, надання яких не передбачене законодавством.
7.	Укладання трудового договору оформляється наказом адміністрації будинку-інтернату про зарахування працівника на роботу, який надається йому під розписку для ознайомлення. У наказі повинно бути вказано найменування посади відповідно до Державного класифікатора професій України або штатного розпису та умови оплати праці.
Фактичним допущенням працівника до роботи відповідною посадовою особою, вважається укладення трудового договору незалежно від того, чи був виданий відповідний наказ.
8.	До початку роботи за укладеним трудовим договором адміністрація зобов’язана :
8.1.Роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці.
8.2.	Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.
8.3.	Провести інструктаж працівника з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони та іншими правилами з охорони праці.
9.	На всіх працівників, які працюють понад 5 днів, заводяться трудові книжки у порядку, встановленому законодавством.
10.	 Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Адміністрація будинку-інтернату не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.
11.	Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених законодавством.
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи  за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з поважних причин, трудовий договір повинен бути розірваний у строк, на який вказує працівник . У разі, коли така заява зумовлена невиконанням адміністрацією законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору, працівник має право розірвати трудовий договір  у визначений ним строк.
Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації будинку-інтернату може бути проведене лише за попередньою згодою профспілкового комітету, крім випадків, передбачених законодавством.
12.	Припинення трудового договору оформляється наказом адміністрації. В день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок.
У разі звільнення працівника з ініціативи адміністрації вона зобов’язана також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи . В інших випадках звільнення, копія наказу видається на вимогу працівника.
День звільнення вважається останнім днем роботи.

III.Основні обов’язки працівників.

13.	 Працівники зобов’язані : 
13.1. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, додержуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитись до майна будинку-інтернату.
13.2.	Вчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для продуктивної праці. Утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки.
13.3.	Дотримуватись порядку та чистоти на своєму робочому місці, у відділенні, цеху та інших структурних підрозділах, а також на території будинку-інтернату, передавати своє робоче місце, обладання і пристосування у належному стані.
13.4.	Дотримуватись професійних обов’язків.
13.5.	Знати і виконувати інструкції користування медичним обладнанням, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.
13.6.	Додержуватись зобов’язань з охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
13.7.	Проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.
13.8.	Приймати міри до негайного усунення причин та умов, перешкоджаючих нормальному виробничому процесу (простій, аварія…) та негайно повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.
13.9.	Систематично підвищувати рівень професійних знань та майстерності.
14.	Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією або посадою, визначається професійними обов’язками працівників, передбачених положенням, посадовими інструкціями, технічними правилами та іншими документами, затвердженими у встановленому порядку, тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, кваліфікаційними довідниками посад службовців.

IV. Основні обов’язки адміністрації.

15.	Адміністрація будинку-інтернату зобов’язана :
15.1. Правильно організувати працю працівників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно до початку роботи, що доручається, був ознайомлений із встановленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня (зміни), забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан інструментів, машин та іншого обладнання, а також матеріалами та іншими ресурсами, необхідними для безперебійної і ритмічної роботи.
15.2.	Створювати умови для забезпечення догляду за підопічними, надання їм соціальної та медичної допомоги, зростання продуктивності праці шляхом впровадження новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації праці, організовувати вивчення і впровадження передових прийомів і методів праці, раціональних форм розпорядку, удосконалювати організацію і обслуговування робочих місць : впроваджувати технічно обгрунтовані і переглядати застарілі норми праці (часу обслуговування).
15.3.	Всіляко розвивати форми організації і стимулювання праці, здійснювати заходи щодо підвищення ефективності праці колективу, організовувати вивчення, поширення і впровадження передових прийомів та методів праці.
15.4.	 Своєчасно доводити до відділень та підрозділів планові завдання, забезпечувати їх виконання з найменшими затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, вживати заходи, спрямовані на більш повне виявлення і використання внутрішніх резервів, зебезпечення науково обгрунтованого нормування витрат матеріалів, енергії та палива, раціонального й економічного їх використання, а також поліпшувати інші показники роботи.
15.5.	Постійно удосконалювати організацію оплати праці залежно від кінцевих результатів роботи, підвищувати якість нормування праці; забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці та загальних підсумках роботи, економного і раціонального витрачання фонду оплати праці та інших фондів, не допускати порушень  у застосуванні діючих умов оплати і нормування праці. 
15.6.	Забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни, постійно здійснювати організаторську, економічну і виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення витрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільних трудових колективів; застосовувати дисциплінарні стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу.
15.7.	Неухильно дотримуватись законодавства про працю та  охорону праці; забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці (правилами з техніки безпеки, санітарним нормам і правилам та ін.). У разі відсутності в правилах вимог, дотримання яких при виконанні робіт необхідне для забезпечення безпечних умов праці, адміністрація за погодженням із профспілковим комітетом вживає заходів щодо забезпечення безпечних умов праці.
15.8.	Вживати необхідних заходів щодо профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку зі шкідливими умовами праці у випадках, передбачених законодавством (скорочений робочий день, додаткові відпустки та ін.) забезпечувати працівників відповідно до діючих норм і положень спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організувати належний догляд за їх використанням.
15.9.	Постійно контролювати рівень знань та дотримання працівниками всіх вимог інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
15.10.	Розвивати професійні змагання, створюючи умови трудовому колективу для всілякого підвищення продуктивності і ефективності суспільного виробництва, поліпшення якості робіт, раціонального використання робочого часу, матеріалів, енергії, інших ресурсів, виконання умов договорів, успішного виконання зобов’язань, своєчасного підведення підсумків, підвищення ролі морального та матеріального стимулювання високопродуктивної праці, вирішення питань про заохочення передових колективів і працівників; забезпечувати поширення передового досвіду та інших ініціатив працівників цього та інших трудових колективів.
15.11.	Своєчасно розглядати і впроваджувати винаходи та раціоналізаторські пропозиції, підтримувати і заохочувати новаторів, сприяти масовій технічній творчості.
15.12.	Забезпечувати систематичне підвищення професійної кваліфікації працівників та рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи із навчанням на виробництві та в учбових закладах.
15.13.	Створювати для трудового колективу необхідні умови для виконання ним своїх повноважень, передбачених законодавством та колективним договором, сприяти створенню у трудовому колективі ділової, творчої обстановки, всіляко підтримувати і розвивати ініціативу та активність працюючих, забезпечувати їх участь в управлінні закладом, своєчасно розглядати критичні зауваження та повідомляти колектив про вжиті заходи.
15.14.	Адміністрація здійснює свої обов'язки у відповідних випадках спільно або за погодженням із профспілковим комітетом, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

                              V. Робочий час і його використання.

16. Для працівників будинку-інтернату встановлюється п'ятиденний робочий тиждень тривалістю робочого часу для адміністративно-господарської частини 40 годин на тиждень, для медичного персоналу, ліфтерів 36 годин на тиждень з двома вихідними днями - субота та неділя.
              При змінних роботах встановлюється тривалість зміни згідно графіка змінності, затвердженими адміністрацією за узгодженням з профспілковим комітетом. Призначати працівника  на роботу протягом двох змін підряд забороняється. Тривалість нічної роботи дорівнює денній і становить 12 годин у зміну. За рішенням трудового колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24 годин. У кожному конкретному випадку питання встановлення тому чи іншому працівнику тривалості робочої зміни до 24 годин має вирішуватись лише за згодою працівника і профспілкового комітету.
17.  Кожен працівник зобов'язаний відмітити свій прихід на роботу до початку роботи, а по закінченні робочого дня залишати робоче місце у порядку, встановленому у будинку-інтернаті.
18.  Адміністрація зобов'язана організувати облік виходу на роботу працівників. Біля місця обліку повинен бути годинник, що правильно вказує час. Працівника, що з'явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи у цей робочий день (зміну)
19.  На безперервних роботах забороняється залишати зміну до приходу працівника який зміняє. У разі невиходу працівника, що зміняє, працівник повинен повідомити про це старшого по роботі (зміні), який зобов'язаний негайно вжити заходів щодо зміни його іншим працівником.
20.  На тих роботах, де за умовами виробництва перерву для відпочинку і харчування встановити неможливо, працівнику повинна бути надана можливість приймати їжу протягом робочого часу.
21.  Забороняється у робочий час :
21.1. Відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різного роду заходів, що не пов'язані з виробничою діяльністю.
21.2. Скликати збори, засідання і різного роду наради з питань, що не пов'язані з виробничим процесом.
21.3. Графік надання щорічних відпусток затверджується адміністрацією за погодженням із профспілковим комітетом будинку-інтернату, виходячи з необхідності забезпечення нормальної роботи інтернату і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.

                                VI. Заохочення за успіхи у роботі.

22. За зразкове виконання обов'язків та поліпшення якості роботи, за тривалу і бездоганну працю, новаторство, до працівників закладу можуть застосовуватись такі заохочення :
- оголошення подяки
- надання премії та матеріальної допомоги
- нагородження Почесною грамотою
23. Заохочення застосовуються адміністрацією разом або за погодженням з профспілковим комітетом будинку-інтернату.
       Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників.
24. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного обслуговування. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.
       За особливі трудові заслуги подання на працівників направляються у вищі органи для заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.

   VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

25. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного стягнення або заходів громадського стягнення.
26.  За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із заходів стягнення :
       - догана
       - звільнення.
27.  Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією, якій надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.
       Адміністрація має право замість накладання на працівника дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.
28.  Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
       Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення провини.
29.  До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
       При обранні виду стягнення повинні враховуватись ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяної ним шкоди, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.
       За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
30. Стягнення оголошується у наказі із зазначенням мотивів його застосування і повідомляється працівникові під розписку у триденний термін.
       Наказ про застосування дисциплінарного стягнення у необхідних випадках доводиться до відома працівників будинку-інтернату.
31. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення, працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
       Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо заохочення до працівника не застосовуються.
32. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішують у відділеннях, підрозділах та кабінетах будинку-інтернату на видному місці.    


