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1.Загальнi положення
1.1
Колективний договiр укладено мiж КУ <I_{eHTp надання соцiальних послуг)
(надалi адмiнiстрацiя) в особi директора Cipoi Тетяни Миколаiвни з однiсi
сторони, i трудовим колективом з другоi сторони в особi заступника
директора Куриленка Романа Леонiдовича.
|.2
Трудовий колектив визначае Куриленка Р.Л. як единого представника, що
представляе його iнтереси у виясненнi економiчних, соцiальних та iнших
питань i надае йому своi повноваження у веденнi колективних переговорiв
щодо укладення i пiдписаннrl колективного договору.
1.3

Колективний договiр - е основним нормативним документом, що визначас
взаемовiдносини адмiнiстрацii i трудового колективу, зобов'язання i
вiдповiдальнiсть cTopiH. Колективний договiр гарантуе захист трудових прав
та iHTepeciB трудового колективу КУ <I-{eHTp надання соцiальних послуг> ( КУ
цнсп).
|.4
Норми i положення даного колективного договору дiють безпосередньо i е

обов'язковими для дотриманнrI сторонами, що його пiдписали.
1.5
Колективний договiр дiе до укладення нового.
1.б
Змiни та доповнення до даного колективного договору вносяться 

ч
обов'язковому порядку в зв'язку з змiнами чинного законодавства з питань, якi
е предметом колдоговору та iнiцiативи однiеi з cTopiH, пiсля проведення
переговорiв i досягнення згоди, та затверджуеться як додатки до колективного
договору на спiльному засiданнi cTopiH.
1.7
Жодна iз cTopiH, якi пiдписЕlJIи даний договiр, не може в перiод всього TepMiHy
його дii в односторонньому порядку приймати рiшення, якi змiнюють норми,
положенrrя, зобов'язання колдоговору або припиняють ik виконання.
1.8
Адмiнiстрацiя разом з представником колективу в тижневий TepMiH пiсля
пiдписання колективного договору представляе його на реестрацiю в органи
мiсцевоi влади i через 20 днiв пiсля реестрацii доводить його до вiдома BciM
структурним пiдроздiлам T€pttTopieftLtI€fo I_{eHTpy.

1.9
Yci працюючi, а також щойно прийнятi на роботу працiвники повиннi бути
ознайомленi з колективним договором.
1.10
Контроль за виконанням колективного договору проводиться двосторонньо.
1.11
При розглядi питань, пов'язаних з дiяльнiстю КУ ЦНСП, цей договiр
використовуеться державними органами виконавчоi влади УкраiЪи як
правовий акт.



|.|2
Сторони звiтують перед трудовим колективом про виконання своiх
зобов'язань по колективному договору 1 раз на piK на зборах трудового
колективу КУ ЦНСП.

2. Обов?язки членiв трудового колективу
Кожний член трудового колективу зобов'язуеться:
- дотримуватись трудовоi дисциплiни та правил внутрiшнього трудового

розпорядку;
- бережливо вiдноситися до майна КУ IЦ{СП;
- рацiонально використовувати i витрачати енергоносii;
- сумлiнно та якiсно працювати в межах cBoix службових i професiйних
обов'язкiв;
- створювати i зберiгати сприятливу атмосферу працi в колективi;
- дотримуватись правил пожежноi безпеки, правил технiки безпеки та норм
охорони працi i caHiTapii;
- нести вiдповiдальнiсть за збереження матерiальних цiнностей якi
знаходяться пiд звiтом членiв трудового колективу;
- в разi помилки, допущеноТ нестачi чи зiпсування без поважних причин,
вiдшкодувати BapTicTb товарно - матерiальних цiнностей згiдно
законодавства.

3. Обовlязки адмiнiстрацii КУ ЦНСП
3.1 З питапь органiзацiТ працi та зайнятостi членiв трудового колективу.

- не допускати прийняття нових працiвникiв без проходження iнструктажiв по
технiцi безпеки, та протипожежноi безпеки;
- надавати працiвникам, якi звiльняються можливостi в робочий час пошуку
нового мiсця роботи iз збереженням заробiтноi плати (2 години на тиждень);
- сприяти працевлаштуванню звiльнених за скороченням чисельностi або
штату працiвникiв;
- допомагати створенню в колективi сприятливоi для працi атмосфери, з

метою недопущення з боку працiвникiв вчинкiв не сумiсних з його посадою як
на роботi так i в побутi;
- в разi з€Lлучення працiвникiв КУ ЦНСП до роботи в вихiднi днi, на протязi
10 днiв за ix заявою надавати вiдгули, або провести оплату в двократному
розмiрi.

3.2 З питань оплати працi.
- Проводити полiтику, направлену на пiдвищення доходiв працiвникiв КУ
цнсп.
- При формуваннi фондiв оплати працi передбачати кошти на виплату премiй,

доплат та надбавок, надання матерiальноi допомоги на оздоровлення.
- Заробiтна плата виплачуеться два рази в мiсяць:
за I половину мiсяця до 22 числа ;

за II половину мiсяця до 7 числа .



- Напередоднi святкових днiв тривалiсть робочого дня скорочуеться на 1

годину.
- Регламентування режиму роботи проводиться правилами внутрiшнього
трудового розпорядку, якi доводяться до вiдома Bcix працiвникiв КУ ЦНСП.
- Установити для Bcix членiв трудового колективу щорiчну оплачувану
вiдпустку з наданням додаткових днiв вiдпустки згiдно з чинним
законодавством та додатку до колективного договору Ю 4 .

- Черговi та додатковi вiдпустки надавати згiдно затвердженого графiка
вiдпусток.
- Надавати працiвникам додаткову соцiальну вiдпустку:
- батькам, якi працюють i мають 2-х дiтей i бiльше BiKoM до 15 poKiB, або
дитину iнвалiда, або усиновила дитину, одинокiй MaTepi, батьку який виховуе
без MaTepi, а також особi яка взяла пiд опiку дитину, надавати щорiчну
додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю 10 календарних днiв без

урахування святкових i неробочих днiв (ст.. 19 ЗУ <Про вiдпусткп>).
- працiвнику який брав участь в АТО (.rр" наявностi посвiдчення УБД)
надавати щорiчну додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю 14 календарних
днiв.
- Розрахунки оплати щорiчних вiдпусток працюючих проводити згiдно з
чинним законодавством.
- Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати не пiзнiше 5 сiчня
поточного року.
- Встановлювати гарантовану щорiчну оплачувану вiдпустку для працюючих
з 8 годинним робочим днем - 28 календарних днiв; неповним робочим днем
24 календарнi днi з виплатою допомоги для оздоровлення в розмiрi посадового
окладу (в межах кошторисних призначень).
- За рiшенням керiвника КУ ЦНСП працiвники можуть бути вiдкликанi iз
щорiчноi або додатковоТ вiдпустки згiдно ст.l2ЗУ uПровiдпустки>>.
- Щорiчна вiдпустка на прохання працiвника може бути подiлена на частки
буд" - якоi тривалостi за умови, що основна безперервна if частина
становитиме не менше 14 календарних днiв.
- Вiдпустка без збереження заробiтноi плати за бажанням працiвника
надастъся в обов'язковому порядку:
-MaTepi, або батьковi якi виховують дiтей - один (одна) 14 календарних днiв;
-пенсiонерам за BiKoM та iнвалiдам III групи - тривалiстю 30 к€Lлендарних днiв;
-особам, якi одружуються - до 10 календарних днiв;
-працiвникам у разi cMepTi рiдних по KpoBi або по шлюбу - до 7 к€Lлендарних

днiв без врахування часу для проiзду, а також iнших рiдних чи друзiв - до 3

календарних днiв;
-працiвникам для догляду за хворим рiдним по KpoBi або по шлюбу за
висновком медичного закладу - не бiльше 30 календарних днiв;
-для завершення санаторно - курортного лiкування ветерану працi - до 1,4

днiв; чоловiковi, дружина якого перебувас у пiсляпологовiй вiдпустцi - до 14

к€uIендарних днiв.



3.4 З питань охорони працi
- Забезпечити BciM працюючим здоровi, безпечнi умови працi, що
вiдповiдають caHiTapHo - гiгiенiчним нормам та вимогам правил технiки
безпеки.
- Забезпечити до 15 жовтня виконання заходiв по пiдготовцi до роботи в
ociHHbo - зймовий перiод.
- Кожному члену трудового колективу ЩНСП особисто вживати заходiв по
усуненню рiзного роду виробничоi ситуацiТ, яка б загрожувuLла його життю та
здоров'ю, або оточуючих його людей i навколишнього середовища. Про
виникненнi ситуацii повiдомляти свого безпосереднього керiвника.
- Забезпечити виконання заходiв спрямованих на доведення умов безпеки
працi до вимог норм.
- Систематично не рiдше одного разу в пiврiччя проводити iнструктаж по
технiцi безпеки та oxopoHi працi.
- Забезпечити працюючих (кому це необхiдно) спецодягом, спецвзуттям та
засобами iндивiдуального захисту (за наявностi кошторисних призначень).
- Забороняеться укладання трудового договору з громадянином, якому за
медичними висновками протипоказана запропонована робота за станом
здоров'я.
- Працiвник мае право розiрвати трудовий договiр за власним бажанням, якщо
адмiнiстрацiя не виконуе законодавство про охорону працi.
- Працiвникiв, якi за станом здоров'я потребують надання легкоi роботи,
адмiнiстрацiя повинна вiдповiдно до медичного висновку перевести, за iх
згодою на таку роботу тимчасово або без обмеження TepMiHy при наявностi
зазначеного вiльного робочого мiсця.
- Знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi, правила
поводження на робочому MicTi.
- Щодержуватись зобов'язань щодо охорони працi.
- Проводитиу встановленому порядку попереднi та перiодичнi медогляди.

- Yci працiвники при прийняттi на роботу i в процесi роботи проходять
iнструктаж з питань охорони працi, зокрема надання медичноi допомоги.
- lопуск до роботи осiб, якi не пройшли навчання, iнструктаж i перевiрку
знань з охорони працi, забороняеться.



fоdаmок ЛЬ1

Перелiк коIиплекснuх захоdiв по полiпшенню уrиов працi
1. Для безпечного користування електроприладами придбати в

yci кабiнети переноснi закритi електророзетки.
2. Провести позапланове навчання з питань охорони працi.
З. Заключати вiдкритi електролампи в захиснi плафони в

примiшденнях, де це потрiбно.
4. Забезпечити соцiальних робiтникiв вiддiлення

соцiальноi допомоги вдома господарчими сумками, робочими
халатами, резиновими чобiтъми, велосипедами по можливостi.

5. Забезпечити Bci пiдроздiли КУ ЦНСП дезинфiкуючими та
миючими засобами.

6. Провести косметичнi ремонти в примiIценнях КУ ЦНСП.



fоdшmок ЛЬ2
Перелiк

професiй i посаd працiвнuкiв, якLtfu, вudаеmься
безкоtаmовнuй спецоdяz, спецffiуmmя mа iншi

преdмеmu iHd uвidуаль Hozo захuсmу.
J\Ъ п/п Посада чи професiя Що видасться TepMiH на який

видасться

1 Соцiальний робiтник,
соцiальний працiвник б/к
вiддiлення соцiальноТ
допомоги вдома

Сумка господарська

чоботи гумовi
хzLпати робочi
фартухи
велосипеди
куртка бавовняна на

угеплюючий пiдкладцi

1 piK, при наявностi
коштiв
2 piK,
1piK,
1 piK,
5 poKiB, при наявностi
коштiв
при наявностi коштiв

2 Перукар Халат,
косинку,
гумовi чоботи

1piK,
1piK,
2 роки, при наявностi
коштiв

J Робiтник по комплексному
обслуговуванню i ремонту
будiвель, соцiальний робiтник
вiддiлення органiзацiТ адресноТ
натуральноi допомоги

Костюм х/б робочий
Рукавицi робочi,
гумовi чоботи,

куртка бавовняна на

утеплюючий пiдкладцi

lpiK,
3 мiсяцi,
2 роки, при наявностi
коштiв
З роки, при наявностi
коштiв

4 Медична сестра Халат медичний,
косинка

1 piK,
1 piK

5 Взугтсвик Халат робочий,
фартух

1 piK,
1 piK

6 Швачка Халат робочий,
косинка.

1 piK,
1piK

7 Прибирzt"чьниця Халат х/б робочий,
рукавицi гумовi,

1 piK,
З мiсяцi,

8 Водiй Костюм х/б робочий,
рукавицi робочi,
гумовi чоботи,

lpiK,
3 мiсяцi,
2 роки, при наявностi
коштiв

9 Завiдуточа стацiонарним
вiддiленням вiддiленням

Халат медичний,
косинка

1 piK
1 piK

10 Сестра медична стацiонарного
вiддiлення

Халат медичний,
косинка

1 piK
l piK

11 Молодша мед.сестра з догляду
за хворими

Халат медичний,
косинка,
рукавицi гумовi

1 piK
1 piK
З мiсяцi

|2 естра-господарка Халат х/б робочий 1 piK



iз Молодша медична сестра Халат медичний,
косинка,

рукавицi гумовi

1 piK
1 piK
3 мiсяцi

|4 Кухар Халат х/6 бtлий,
косинка

1piK
l piK

15 опалювач Костюм х/б робочий,
рукавицi робочi,
гумовi чоботи,

куртка бавовняна на

\rгеплюючiй пiдкладцi

lpiK,
3 мiсяцi,
2 роки, при наявностi
коштiв
3 роки, при наявностi
коштiв



fоdаmок ЛЬ 3

до 50 7о посадового окладу за основною
посадою ( за наявностi кошторисних
призначень).

15 О/о посадового окладу ( за наявностi
кошторисних призначень).

кошторисних призначень).

|0 О/о ПОСаДОВОГО ОКЛаДУ

Перелiк
dоплаm mа наdбавок

1. За сумiщення посад

2.Зароботу в особливих
умовах працi

напруженiсть у роботi

6. За роботу з
дезинфiкуючими засобами та
хiмiчними миючими засобами

3. За обслуговування одиноких
непрацездатних громадян з 4-5ю 20У" посадового окладу (за наявностi
групою pyxoмocTi кошторисних призначенъ).

4. Водiям за класнiсть II клас - |0 оh

5. Надбавка за складнiсть та до 50 %о посадового окладу (за наявностi

7.Надбавка за вислугу poKiB понад 3 роки - |0О/о посадового окладу
установлюеться понад 10 poKiB -20о/о посадового окJIаду
медичним сестрам, директору, понад 20 poKiB -30О/о посадового окладу
заступнику директора, заступнику
завiдувача, соцiальним
працiвникам з€Lлежно вiд стажу
роботи



fоdаmок ЛЬ 4

II!орiчнi вidпусmкш працiвнuкiв

Директор
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