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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. З метою регулювання трудових і соціально-економічних відносин, посилення
соціального захисту працівників, створення умов для підвищення ефективності роботи
Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОМАТ ПЛЮС» (далі - Товариство), реалізації
на цій основі професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників
Директор Товариства, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та трудовий колектив
Товариства, в особі представника трудового колективу, з другої сторони, разом Сторони,
уклали цей колективний договір (далі - Договір) про нижчевикладене.
1.2. Договір укладений відповідно до Закону України «Про колективні договори і
угоди», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів і визначає
взаємні трудові та соціально-економічні відносини між сторонами.
1.3. Договір являється основним документом, що у відповідності до діючого
законодавства регулює трудові відносини, питання умов праці і розвитку колективу.
1.4. Умови цього договору є обов’язковими для сторін, що його підписали.
1.5. Положення Договору поширюється на всіх працівників Товариства.
1.6. 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.
1.7. Кожна із сторін може ініціювати прийняття змін і доповнень до діючого Договору.
Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в обов’язковому порядку після досягнення
згоди між правлінням і трудовим колективом Товариства, шляхом переговорів та
приймаються на розширеному сумісному засіданні Сторін.
1.8. Цей Договір укладається строком на три роки і вступає в силу після схвалення
Загальними зборами трудового колективу з дня його підписання Сторонами.
1.9. Цей Договір діє до укладення нового колективного договору.
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК
ТОВАРИСТВА
2.1. З метою підвищення ефективності діяльності, забезпечення ефективності роботи
Товариства і створення на цій основі належної соціально-економічної бази для збереження
трудового колективу, сторони зобов’язуються:
2.1.1. Директор:
• забезпечити формування стратегії і прогнозування розвитку Товариства, підвищення
ефективності її діяльності, стабілізацію та ріст обсягів прибутку;
• забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів;
• своєчасно та у повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними
ресурсами, необхідними для виконання завдань, норм праці та створення належних
умов праці;
• розробити та запровадити систему матеріального та морального стимулювання
підвищення продуктивності праці, якості послуг, ефективного використання
матеріально-технічних ресурсів;
• вчасно та в повному обсязі виплачувати належну заробітну плату відповідно до
штатного розпису;
• інформувати трудовий колектив про фінансово-економічну діяльність Товариства і її
найближчі перспективи;
• своєчасно доводити до виробничих 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, забезпечення науково обґрунтованого нормування витрат сировини і
матеріалів, енергії та палива, раціонального й економного їх використання,
підвищувати рентабельність виробництва, а також поліпшувати інші показники роботи;
З

•

•
•

•

неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону праці; поліпшувати
умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і
створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці
(правилам з техніки безпеки, санітарним нормам і правилам та ін.)
постійно контролювати рівень знань та дотримання працівниками вимог з техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони;
забезпечувати систематичне підвищення професійної (виробничої) кваліфікації
працівників та рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для
поєднання роботи із навчанням на виробництві та в учбових закладах;
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
закладами, установами, організаціями, підприємствами, своєчасно розглядати критичні
зауваження та повідомляти колективу про вжиті заходи.

2.1.2. Трудовий колектив :
сумлінно, добросовісно і якісно виконувати свої обов”язки, своєчасно та точно
виконувати розпорядження Директора;
'
• утримувати в порядку робоче місце, безумовно виконувати норми, правила та
інструкції з охорони праці, дотримуватись встановлених вимог норм техніки безпеки,
обов’язково користуватись засобами колективного та індивідуального захисту,
особисто вживати заходи щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу життю
чи здоров’ю людей;
• дотримуватись трудової дисципліни;
• дотримуватись професійних обов'язків медичних працівників, зокрема щодо вимог
професійної етики, збереження лікарської таємниці, надання першої невідкладної
медичної допомоги громадянам у разі нещасного випадку та інших екстремальних
ситуацій, пропагування, у тому числі власним прикладом, здорового способу життя,
надання консультативної допомоги своїм колегам, та інших обов'язків, передбачених
законодавством;
• знати і виконувати інструкції користування машинами, механізмами, устаткуванням та
іншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного та
індивідуального захисту;
• проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
• співпрацювати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації
безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо
усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю
або людей, які його оточують, і довкілля, повідомляти про небезпеку свого
безпосереднього керівника або іншу посадову особу;
• систематично підвищувати рівень професійних знань та майстерності.
• створювати і зберігати сприятливу для продуктивної праці атмосферу в колективі.
Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю,
кваліфікацією або посадою, визначається професійними обов'язками працівників, а також
обов'язками інших працівників, передбачених положеннями, посадовими інструкціями,
технічними правилами та іншими документами, затвердженими у встановленому порядку,
тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, кваліфікаційними
довідниками посад службовців.
•

•

2.1.3. Представник трудового колективу:
сприяти створенню умов для постійного підвищення якості послуг, дотриманню
трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку;
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•

вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту
вивільнюваних працівників;
організовувати збір, узагальнення пропозицій працівників щодо поліпшення роботи
Товариства, своєчасно доводити їх до Директора, сприяти у їх реалізації, інформувати
працівників про вжиті заходи.
2.1.4. Спільні зобов’язання:
оперативно вживати заходів до усунення передумов виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів);
забезпечувати всі необхідні умови для ефективної роботи Товариства та підвищення
рівня її фінансово-економічного стану.

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
3.1. Встановити режим роботи працівників відповідно до «Правил внутрішнього
трудового розпорядку», затверджених зборами трудового колективу Товариства.
3.2.Встановити п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями та
щотижневою тривалістю роботи 40 годин для працівників, які обіймають керівні посади
медичних та немедичних спеціальностей, технічним службовцям, в тому числі молодшій
медичній сестрі та працівникам немедичних спеціальностей.
3.3. Для певних категорій медичних працівників Товариства встановити скорочену
щотижневу норму робочого часу, пов'язану з особливим характером їх праці:
•
Для лікарів - тривалість робочого дня становить 6 год. 36 хв. та 33 години на
тиждень;
•
Для лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою
(середнього медичного персоналу) — тривалість робочого дня становить 7 год. 42 хв., та 38,5
годин на тиждень
3.4. Встановити відповідно до статті 51 КЗпП України скорочену тривалість робочого
часу:
•
для осіб віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень;
•
для осіб віком від 15 до 16 років — 24 години на тиждень.
3.5. Початок/закінчення робочого дня, перерва на обід визначається згідно Графіку
роботи (додаток №1 до Колективного договору).
3.6. При зарахуванні працівника на роботу ознайомити його з робочим місцем,
режимом роботи, посадовою інструкцією працівника, умовами оплати праці,
строком трудового договору.
3.7. Працівникам Товариства, у порядку, передбаченому чинним законодавством,
надаються щорічні (основна та додаткова) відпустки із збереженням на їх період місця роботи
(посади) і заробітної плати, а також інші види відпусток:
а) відповідно до ст.6 Закону України «Про відпустки» працівникам надається щорічна
основна відпустка :
•
тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік;
•
інвалідам І і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30
календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів;
•
особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка
тривалістю 31 календарний день;
•
тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого
ними часу;
•
на прохання працівника, який не відпрацював робочий рік (до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік), може надаватися щорічна
відпустка при виникненні певних обставин.
б) відповідно до Закону України «Про відпустки» працівникам надаються щорічні
додаткові відпустки. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть
надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Загальна
5

тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 56
календарних днів. Щорічні додаткові відпустки надаються відповідно до ст.7,8 Закону
України «Про відпустки», та п. 132, 133 р.ХУІІ додаток 2 Постанови КМУ №1290 від
і -.11.1997року.
в) відповідно до розділу III Закону України «Про відпустки» працівникам надаються
лолаткові відпустки :
•
у зв'язку з навчанням ;
•
творча відпустка;
•
відпустка для підготовки та участі в змаганнях.
г) відповідно до розділу IV Закону України «Про відпустки» працівникам надаються
соціальні відпустки :
•
у зв”язку з вагітністю та пологами;
•
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
•
у зв”язку з усиновленням;
•
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.
Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитинуінваліда, за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10
календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. ^
д) відповідно до розділу VI Закону України «Про відпустки» працівникам надаються
відпустки без збереження заробітної плати.
3.10.
Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в
обов'язковому порядку:
1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або
дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14
календарних днів;
3) учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'ТПро
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів
щорічно.
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений
відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
4) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21
календарного дня щорічно;
5) пенсіонерам завіком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів
щорічно;
6) інвалідам І та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
7) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;
8) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини),
батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місця поховання та назад;
9) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;
10) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю,
визначеною у медичному висновку;
11) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до
місцезнаходження навчального закладу та назад;
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12)
працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом
або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від
виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або
закладу науки і назад.
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка
без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та
Товариством, але не більше 15 календарних днів на рік.
3.11.Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток, умови порядок їх надання
встановлюються нормативно-правовими актами України.
Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, не враховуються.
3.12. У відповідності до ст.20, 21, 22, Закону України «Про статус та соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», працівники, що відносять
до категорій постраждалих, внаслідок Чорнобильської катастрофи мають право на пільги та
компенсації згідно чинного законодавства.
РОЗДІЛ 4. ОПЛАТА ПРАЦІ
4.1. Організація оплати праці в Товаристві здійснюється у відповідності з чинним
законодавством, згідно штатного розпису та цього колективного договору.
4.2. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму
праці встановлюється не нижчим за розмір мінімальної заробітної плати встановленої у
відповідності до норм чинного законодавства.
4.3. Схема посадових окладів працівників формується на основі збільшення посадового
окладу кожного працівника на коефіцієнт збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
4.4. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням
термінів її виплати та індексацію заробітної плати, у зв’язку із зростанням індексу споживчих
цін, здійснюється згідно із законодавством.
4.5. Види і розміри доплат і надбавок до посадових окладів можуть встановлюватися
працівникам Товариства за рішенням Директора.
4.6. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за
фактично виконану роботу.
4.7. Виплата заробітної плати здійснюється у робочі дні двічі на місяць: 5-го та 20-го
числа, з каси Товариства готівкою або по перерахунку. Уразі коли день виплати заробітної
плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується
напередодні.
4.8. Розмір заробітної плати за першу половину місяця становить 50% тарифної ставки
(посадового окладу) працівника, але не менше оплати за фактично відпрацьований час.
4.9. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не
пізніше ніж за три дні до початку відпустки, або в інші строки за заявою працівника з
обов”язковим погодженням Директора.
4.10. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення Директор повинен
повідомити працівників не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.
/
4.11. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від Товариства,
провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені
суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим
працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при
звільненні, Товариство повинно письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених
сум.
4.12. В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, Товариство в
усякому випадку повинно в зазначений строк виплатити не оспорювану ним суму.
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РОЗДІЛ 5. ГАРАНТИ І КОМПЕНСАЦІЇ
5.1. Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в
державних органах надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою
- опередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада).
5.2. На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним
законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам
гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
5.3. Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами
України'Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову)
службу","Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги
відповідно до цих законів.
5.4. Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках,
передбачених законодавством України.
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості
Товариству, можуть провадитись за наказом директора:
1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум,
зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не
позерненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості;
на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування;
2) при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він
вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки.;
3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника Товариству.
4) при накладанні штрафних санкцій на працівника за невиконання або неналежне
виконання посадових обов”язків, що регулюється відповідно складеним актом та наказом по
товариству.
РОЗДІЛ 6. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА
6.1. Працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати
розпорядження директора Товариства, додержувати трудової дисципліни, вимог нормативних
актів про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного
договору, дбайливо ставитися до майна Товариства.
6.2. Директор повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови
для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну,
неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися
до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.
6.3. До працівників Товариства можуть застосовуватись будь-які заохочення.
Заохочення застосовуються Товариством разом або за погодженням з уповноваженим
представником від колективу. Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і
заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.
6.4. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки
один з таких заходів стягнення:
1) догана;
7 2) звільнення.
6.5. Дисциплінарне стягнення застосовується Товариством безпосередньо за
виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу
звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування
його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з
дня вчинення проступку.
6.6. До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен зажадати від
порушника трудової дисципліни письмові пояснення. За кожне порушення трудової
дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду
стягнення директор повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну
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яжм шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Сигнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку
6.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не
б о г :::ддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав
.исциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової
— НІНІ ІІІІІІ і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте
ло закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи
зас хочення до працівника не застосовуються
РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА ПРАЦІ
7.1. Директор Товариства зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства щодо прав
працівників у галузі охорони праці та забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці для
гг-ідізників, навчання і перевірку знань працівників щодо питань охорони праці.
7.2. Директор Товариства повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які
добігаю ть виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що
запобігають виникненню професійних захворювань працівників.
7.3. Працівник зобов'язаний:
•
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, користуватися
засобами колективного та індивідуального захисту;
•
додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним
договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
•
проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
•
співпрацювати з Товариством у справі організації безпечних та нешкідливих
умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої
ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і
навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього
керівника або посадову особу.
7.4. В Товаристві проводиться вступний та повторний інструктаж з охорони прваці,
інструктаж на робочому місці.
7.5. Директор Товариства розробляє і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці
відповідно до Закону України "Про охорону праці".
7.6. В Товаристві проводиться укомплектація медичних аптечок медикаментами
першої необхідності.
7.7. Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я,
пов'язаним з виконанням посадових обов'язків, відшкодовується у встановленому
законодавством порядку.
РОЗДІЛ 8. ТРУДОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ, ОЗДОРОВЛЕННЯ,
СТРАХУВАННЯ
8.1. Сторони домовились спільно формувати, розподіляти виділені Товариством кошти
на соціально-культурні заходи та використовувати їх виходячи з реальних можливостей
Товариства.
8.2. Товариство гарантує надання працівникам вільного часу для проходження
медичних оглядів, одержання медичної допомоги, явки в державні органи для вирішення
необхідних житлово-побутових проблем працівників без проведення відрахувань із заробітної
плати чи інших необгрунтованих санкцій.
8.3. За рішенням Директора, за рахунок коштів Товариства, у разі наявності прибутку і
в зв’язку з виходом працівників на пенсію, можливе здійснення одноразових грошових
виплат громадянам похилого віку, що виплачуються відповідно до ст.15 Закону України
.Ч°3721 -XXII „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого
зіку” (зі змінами та доповненнями) від 16.12.93р. і не підлягають обкладенню податком на
прибуток.
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8.4. У разі скрутного матеріального становища, за сімейними обставинами, на оплату
лікування, оздоровлення дітей, поховання за рішенням Директора може надаватися
матеріальна допомога одноразового характеру, виходячи з наявності коштів.
8.5. При наявності вільних коштів, працівникам, за їх заявами можуть надаватися
безпроцентні позики:
-для лікування складних захворювань;
-на навчання дітей;
-та інші.
8.6. У випадку смерті працівника Товариства, або члена його сім’ї може надаватись
матеріальна допомога на поховання (для придбання труни і металевого надгробного хреста,
машини і автобуса).
8.7 У випадках смерті близьких працівника Товариства (дружини, чоловіка, батьків,
гітей, рідного брата або сестри) йому надається відпустка до 3-х днів, зі збереженням
заробітної плати.
8.8. Всі працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню згідно із
Законами України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про
загаїьнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Відповідно до цих законів Товариство та працівники сплачують встановлені внески до
страхових державних фондів.
'
8.9. За окремим рішенням директора Товариства, яке оформляється наказом,
Товариство може укладати угоди із страховими компаніями та недержавними пенсійними
фондами по страхуванню своїх працівників за рахунок коштів Товариства у недержавних
пенсійних фондах, медичному страхуванню, страхуванню від нещасних випадків із втрати
часткової працездатності та смерті, а також з інших накопичувальних програм
РОЗДІЛ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо Сторонами або їх
уповноваженими представниками.
9.2. В разі невиконання обов’язків, передбачених даним Договором, Сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства.
9.3. Суперечки між Сторонам вирішуються відповідно до Законодавства України.
9.4. З Колективним договором ознайомлюються всі працівники Товариства.
9.5. Всі додатки до колективного договору є його невід’ємною частиною.
9.6. Договір підписаний у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і
мають однакову юридичну силу.
ПІДПИСИ:

Ви) дирекції Товариства:
Директор ТОВ «СТОМАТ ПЛЮС»
^

Від трудового колективу:
Сестра медична ТОВ «СТОМАТ ПЛЮС»

Т.Г.Ювченко
«
2020 р.

Л ХЛ Л Я
»
&

І.А. Михайленко
2020 р.
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Додаток № 1 до Колективного договору
Затвердженого рішенням Загальних
зборів трудового колективу
ТОВ “СТОМАТ ПЛЮС” '
протокол №1 від 02.01.2020 року

ГРАФІК РОБОТИ
ТОВ «СТОМАТ ПЛЮС»

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П»ятниця
Субота
Неділя
Перерва на обід

з 8.00 до
з 8.00 до
з 8.00‘до
з 8.00 до
з 8.00 до
з 8.00 до
з 8.00 до

17.00 год.
17.00 год.
17.00 год.
17.00 год.
17.00 год.
17.00 год.
17.00 год.

з 13.00 до 14.00 год.

ПІДПИСИ:

3 іддирекціїТовариства:
Від трудового колективу:
Директор ТОШСТОМАТ ПЛЮС» Сестра медичнаД'ОВ «СТОМАТ ПЛЮС»
О кЛАЛОі / '
І.А. Михайленко
Т.Г.Ювченко
РЇ-»
4 2020р.
« С>Ху)
2020р.

Додаток № 2 до Колективного договору
Затвердженого рішенням Загальних
зборів трудового колективу
ТОВ “СТОМАТ ПЛЮС”
протокол №1 від 02.01.2020 року

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
підвищення існуючого рівня охорони праці на 2020 рік
\о
п/п

Найменування
заходів

1.

Проходження
навчання
Придбання
медикаментів
Придбання
електролампочок
Укомплектація
робочих місць
якісним обладнанням
Придбання миючих
засобів
Загальна сума

2.
3.
4.

5.

Вартість робіт, грн
Асигно Фактич
вано
но
200
2000
500
500

400

Строк
виконання

Відповідальна особа

ІІІ-ІУ квартал
2020 року
ІІІ-ІУ квартал
2020 року
ІІІ-ІУ квартал
2020 року
ІІ-ІУ квартал
2020 року

Сестра медична
Михайленко І.А.
Сестра медична
Михайленко І.А.
Сестра медична
Михайленко І.А.
Сестра медична
Михайленко І.А..

ІІІ-ІУ квартал
2020 року

Сестра медична
Михайленко І.А.

3600,00
ПІДПИСИ:

Від дирекції Товариства:
Директор ТОВ «СТОМАТ ПЛЮС»
«

ОЩ.

вИ

Т.Г.Ювченко
'

2020 р.

Від трудового колективу:
Сестра медична ТОВ «СТОМАТ ПЛЮС»

Л С а^(
«& £ »

І.А.Михайленко
2020 р.

Усього в цьому документі прошито
та скріплено печаткою та підписом
_ аркушів.
«
р ТОВ “Стомат Плюс”
Т.Г. Ювченко

