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I. роздIл

заzальнi полоэtсення
1.1. Копективний договiр укладено мiя< роботодавцем у особi адмiнiстрацiТ

Бахмацькоi районноi державноi лiкарнi ветеринарноТ медицини, з однiеi
сторони та профспiлковим KoMiTeToM первинноi профспiлковоi органiзацii,
якиЙ уповноважениЙ представляти iнтереси працiвникiв БахмацькоТ районноТ
державноi лiкарнi ветеринарноi медицини.

|.2. Сторони визнають цей ,Щоговiр нормативним актом i зобов'язуються
виконувати встановленi в ньому норми, умови, i домовленостi.

Жодна iз cTopiH не може в односторонньому порядку прийtмати рiшення, що
змiнюють, доповнюють, приймають чи вiдмiняють зобов'язання, норми чи
положення цього .Щоговору.

1.3. L]ей flоговiр укладоно на 2021-2025 роки, набирае чинностi з дня його
пiдписання сторонами i дiе до укJIадення нового.

1.4.

1.5. Змiни та доповнення до
зв'язку iз змiнами
Регiональноi угод з

регулювання, а також за

1.6.

цього !оговору вносяться в обов'язковоI\{)/ порядку в
чинного законодавства, ГенеральноТ, ГалузевоТ,
питань, що с предметом колективно-договiрного
iнiцiативою однiеi зi cTopiH.

ffоговiр зберiгас чиннiсть протягом строку на який його укладено) а також у
таких випадках:
- змiни скJIаду, структури, найменування органу, змiни роботодавця, який

представляе власника;
- реорганiзацiiпiдприсмства;- змiни власника пiдприемства;
- лiквiдацii пiдприемства цей Договiр дiс протягом строку лiквiдацiТ.

На rrротязi дii .Щоговору за згодою cTopiH в нього можуть вноситися змiни i
доповнення з обох сторiн,але набирають чинностi пiсля схвалення ik
загальними зборами колективу i пiдписання аторонами.

Щiя цього flоговору поширюеться на Bcix працiвникiв пiдприемства.

Пiсля гtiдписання сторонами колективний договiр ресатруеться в органах
мiсцевоТ виконавчоi влади. Зберiгаеться у профкомi, в адмiнiстрацii
пiдприемства i на виробничих пiдроздiлах для ознайомленнJI з його змiстом
Bcix працюючих членiв профспiлки.

ш.роздIл

Робочuй час i час вidпочuнцч
2,1 Роботодавець зобов'язусться:
2.2 не звiльняти жодного працiвника без попередньоТ згоди гlрофспiлкового

KoMiTeTy у випадках i у порядку встановленому чинним законодавством;



2.3 ЗдiйснЮвати прийом на роботу нових працiвникiв при наявностi tsакантних мiсць
ЗГiДно IIIТатного розпису при yMoBi забезпечення повноi продуктивностi
ЗаЙНятостi працюючих i якщо не прогнозуеться ik звiльнення на пiдставi п.1
ст.40,15 КЗПП.

2.4Забезпечити дотримання встановленоi законодавством rrорп{и тривалостi
рОбОчого часу не бiльше 40 годин на тиждень в нормальних умовах при такому
режимi працi:
- Для БахмацькоТ раЙонноТ державноТ лiкарнi ветеринарноi медицини та

струItтурних пiдроздiлiв :

початокроботи-з 8-00
обiдня перерва - з 12-00 до l3-00
Iсiнецьроботи-в 17-00
Вихiднi днi: субота, недiля,

Згiдно ст.53 КЗПП напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи
працiвникiв скорочу€ться на одну годину.

Час чергування у вихiднi та неробочi днi працiвникам компенсувати днем
вiдпочинку у робочий час у наступний день за вихiдними, або днем чергування.
2.5створити працiвникам ветустанов необхiднi умови для ефективноi працi

(освiтлення, опалення) ;

2.6видавати працюючим вiдповiдно до норм спецодяг, взуття i миючi засоби;
2.7 залучати, при погодженнi з профспiлковим KoMiTeToM, працiвникiв за ix згодою

до роботи в поЕаднормовий час;
2.8надавати BciM працiвникам основну вiдпустку тривалiстю 24 календарних днi

згiдно з графiком вiдпусток.
2.9НаДавати додаткову вiдпустку тривалiстю 7 (ciM) календарних днiв згiдно

Постанови JФ1290 вiд |7.1l.|997p. та !одатку 7 ГалузевоТ угоди на 200б-
2008роки. Перелiк професiй в додатку Jtlb4.

2.10 Надавати вiльнi вiд роботи днi iз збереженЕям заробiтноi плати у випадках:
- одруження (одруження дiтей) - 3 днi;
- батькам першокласникiв (на 1 вересня) - 1день;
- FIa trоховання рiдних - 1 день

2.12. Надавати вiдпустку без збереrкення заробiтноi плати згiдно ЗУ <Про
вiдпустки) до 15 днiв на piK.
2.tЗ Трудовий колектив, кожен працiвник зобов'язуеться:

2.|4 сумлiнно виконувати службовi обов'язки у вiдповiдностi iз статутом,
положеннями про органiзацiю i посадовими iнструкцiями;
2.15 дотримуватися виконання трудовоТ дисциплiни та правил внутрiшнього
розIIорядку;
2.1б екоцомити електроенергiю, письмово-канцелярськi витрати, звости до
MiHiMyMy MiиtMiobKi телефоннi розмови;
2,17 Вивчати i виконувати вимоги правил i нормативних aKTiB по oxopoнi працi,

2.18 Профсшiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
2.19 здiйснювати контроль за дотриманням чинного трудового законодавства;
2.20 вести роз'яснювальну роботу аоред працiвникiв з правових питань, надавати
безкоштовну консультацiю.



пI.роздIл
Р обо m о d ав ец ь зобов'язуеm ься

3.1 Встановлювати працiвникам KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв на пiдставi
УМОВ ОПЛаТИ працi працiвникiв бюджетноi сфери за тарифними розрядами та
КОефiЦiеНТаМи СДиноТ Тарифноi сiтки, затверджсноi постановоIо Кабiнету
MiHioTPiB УКраiЪи вiд 30 серпня 2002 року JЮ 1298, вiдповiдно до займаних
ПОСаД, КВаЛiфiкацiТ працiвникiв та з урахуванням складностi й умов ik працi.
СКЛаДати штатний розпис в межах бюджетних асигнувань та затверджувати
НаЧаЛЬНиКОм Головного уlrравлiння !ерrкпродспоживслужби в Чернiгiвськiй
областi.

З.2 ВИПлачУвати працiвникам у межах фонлу оплати працi доплати та надбавки
ДО ЗаРОбiтноi плати, перелiк i розмiри яких визначено нормативними
документами.

3.З ЗДiйСНЮвати премiювання працiвникiв за рахунок eKoHoMiT фонлу оплати
ПРаЦi За Виконання цоказникiв дiяльностi установи за гIевний перiод (мiсяць,
КВаРТаЛ9 1 Пiврiччя, за 9 мiсяцiв, 2 пiврiччя, piK) вiдповiдно до Положення про
премiювання (додаток 1).

З.4 ВИПла.tУвати працiвникам, за наявностi eKoHoMiT фонду оплати працi,
ВИНаГОРОДУ До професiЙних свят (день шрацiвника ветеринарноТ медицини,
ДеНЬ Працiвника сiльського господарства, день бухгалтера, 8 березня-лсiнкам )
до одI{ого посадового окладу за погодженням iз профкомом.

3.5 ВИплачувати працiвникам заробiтну плату за фактично вiдпрацьований час
ДВа РаЗИ на мiсяць, згiдно заяв працiвникiв перераховувати кошти на
плаетикову карту (аванс 13-15 числа, а заробiтну плату з 27-З1 числа).

3.6 [ОВОДити до вiдома працiвникiв iнформацiю про розмiри посадових окладiв,
УМОВИ ОПЛаТи працi, шорядок i строки виплати заробiтноТ плати, умови за
якими здiйснюсться утримання iз заробiтноi плати.

З.7 Не гtриймати в односторонньому порядку рiшень, що змiнюють встановленi в
колеItтивному договорi умови оплати працi.

3.8 У разi нарахування працiвниковi заробiтноТ плати за мiсяць у розмiрi меншому
За ВСТановлениЙ законодавством мiнiмальний розмiр заробiтноi плати,
РОбОтОдавець повинен забезпечити вiдрахування до пенсiйного фонду у
РОЗмiрi, не меншому за необхiдний для зарахування працiвниковi страхового
пенсiйного стажу.

З.9 КiНЦевий розрахунок при звiльненi здiйснювати згiдно ЗУ <Про працю)), а
ГРОШОвиЙ розрахунок проводити гIри надходженнi планових асигнувань на
розрахунковий рахунок.

3.10 За рахунок eKoHoMii фонду заробiтноТ плати виlrлачувати:
а) Матерiальна допомога на оздоровлення - у розмiрi не бiльше HirK один
ПОСаДОВиЙ окJIад, без урахування надбавок виплачувати при наявностi коштiв
в буль який перiод бюджетного року;
б) матерiальна винагорода при тяжкому фiнансовому становищi, а також при
ТРИВаЛiЙ хворобi працiвника (бiльше 45 днiв), або проведенiй операцii - 1

мiнiмальна заробiтна плата (для пiдтвердження надати акт вiд профкому);
в) одноразова винагорода у зв'язку з сiмейними обставинамиi
- з нагоди одруження - 1 мiнiмальна заробiтна lrлата;
- при народженнi дитини - 1 мiнiмальна заробiтна плата;
- на lr0хорони працiвника - 2 мiнiмальнi заробiтнi плати;
- на похорони близьких родичiв (батьки, чоловiк, дружина, лiти) 1

мiнiпцальна заробiтна плата;



3.1 1 профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
- оператИвно розглядати Bci зверн9ння членiв профспiлки та роботодавця з

гIитань о11лати працi i доходiв працiвникiв та в установленому пOрядку

вирlшувати 1х;

- надавати членам профспiлки, безкоштовно, коЕсультацii з питань оплати

працi та iH.;
- вносити KoHKpeTHi пропозицii та узгоджувати з роботодавцем питання шодо

соцiально побутового забезпечення оздоровлення, медичногО

обслуговування, органiзацii культурЕо масових заходiв, фiзкультурноi
роботи серед працiвникiв, надання Тм соцiально - трудових пiльг;
- органiзувати придбання путiвок для оздоровлення дiтей працiвникiв у лiтнiй
перiод;

Iч.роздIл

Охорона працi
4.1.ддмiнiотрацiя i профком пiдтверджують, що при вирiшеннl питань з охорони

працi i технittи безпеки сторони керуватимуться нормами чинного законодавства i
вважають, Що встановленi законодавчi пiльги, гарантii та компенсацiт е

мiнiмальними i обов'язковими для виконання з метою забезпечення здорових i
безпечних yNIoB для працiвникiв.

4.2Профспiпковий KoMiTeT зобов'язусться :

4.3 вiдпоВiдно дО ст.30 Закону Украiни "Про професiйнi спiлки, Тх права та гарантii

дiяльностi" здiйснювати контроль за додержанням власником законодавQтва та

iнших нормативних акгiв про охорону працi, створення безпечних i нешкiдливих

умов rrраui для працiвникiв та забозгtечення Тх засобами колеIffивного та

iндивiдуалъного захисту;
4.4 контрОJ]юватИ свосчаснiсть, tIовноту вiдшкодування та виплат однорiвовоl

допомоги потерпiлим i сiм'ям загиблих на виробництвi коштами фонду
соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

4.5 вiдповiднО дО от.34,50 Закону Украiни "Про загальнообов'язкове державне
соцiальнs страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатцостi та

витратами, зумовленими народ}конням та похованням" через комiсiю iз

соцiального страхування пiдприемства здiйснювати призначення та контроль за

правильним нарахуванням i свосчасною виплатою матерiального забе3печення

застрахованим (у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi дOпомоги по

вагiтностi, пологах, при народженнi дитини, по догляду за дитиною, до

досягненнЯ неЮ трирiчногО BiKy, на поховання) та соцiальних послуг
(забезпе.lення оздоровчих заходiв).

4.6 Працiвники зобов'язуються:
4.7 ознайомИтися та виконувати вимогИ норматиВних aKTlB з охорони прац1;

4.8 суворо дотримуватись правил iнструкцiй, при роботi з механiзмами i
тваринами;

4.9 застосовувати в разi Ееобхiдностi засоби iндивiдуального захиату;

4.10 проходити в установленому шорядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди;

4.tl брати участь у cTBopeHHi безпечних умов працi;
4.12 вноаитИ прошозиЦii' щодо запобiгання аварiЙних ситуацiй на виробництвi.

повiдомляти керiвникiв про нещасний випадок, якщо такий мав мiсце,



ч.розд Iл

Гар ан m ii' d iял ь н о с m i пр о ф с п iл к о в о i' о р z а н i з а ц i i'
5.1Адмiнiстрацiя зобов'язусться створити умови для дiяльноотi профспiлковоi

органiзацiТ i профкому:
5.2забезпечити утримання бухгалтерiсю профвнескiв у розмiрi 1% вiд надходження

ЗаРОбiтноТ плати у встановленому порядку за згодою членiв профспiлки i
перорахувати ix;

5.3наДавати головi i членам профкому для виконання наданих iм повнова}кень 2
години на тиждень iз збережонням оплати;

5.4надавати працiвникам, обраним до складу профспiлкових органiв додаткову
вiдпустку на час профспiлкового навчання до б днiв iз збереженням огIлати;

5.5 надавати профкому всю необхiдну iнформацiю з питань, що е предметом цього
колективного договору;

5.6забезпечити дотримання норм i гарантiй встановлених для профспiлкових кадрiв
i активу чинним законодавством, зокрема, щодо притягFIення ix до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi, змiни умов трудового договору, оплати працi,
звiльнення з iнiцiативи роботодавця, надання вiдповiдноi роботи пiсля закiнчення
строку повноважень та iH.

5.7 Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
5.8 сприяти пiдвищенню продуктивностi прашi;
5.9сприяти полiпшенню умов працi та технiки безпеки, соцiально-шобутового

обслуговування та оздоровлення працiвникiв i ix дiтей, закрiпленню трудовоi
дисциплiни.

чI.роздIл
за вuконання7п коле

6. 1 Сторони дOмовилися:
6.2 перiолично раз у квартал, гIроводити зустрiчi з працiвниками пiдроздiлiв на яких

Еадавати iнформацiю про хiд виконання колективного договору;
6.3 двiчi на piK (липень, сiчень) спiльно аналiзувати хiд виконання колдоговору,

Заслуховувати звiти cTopiH про реалiзацiю взятих зобов'язань на загальних
зборах трудового колективу;

6.4У разi IIевиконання полоrttень колоктивного договору з об'сктивних причин
(погiрrrrення фiнансового стану через тимчасовi економiчнi трулнощi, iншi
об'сктивнi причини), своечасно вносити до колдоговору вiдповiднi змiни.

Щоговiр пiдписали:

Вiд адмiнiстрацii:
Начальник Бахмацькоi
районноТ д9ржавноi лiкарнi
ветеринарноТ медицини Ю. В. Кравченко

Вiд колективу працiвникi
держветустанов:
Голова гrрофкому: П. Сахно



Щодатки до колдоговору

1. Штатний розпис.

2. Положення про премiювання працiвникiв установ державноТ ветеринарноi

медицини Бахмацького району.

3. Правила внутрiшнього розпорядку.

4. Перелiк професiй i посад, якi мають право на додаткову щорiчну
вiдпустку.



до дАток.пlь4

до колективного договору нл2021-2025 роки
про додаткову оплачувану вiдпустку

1. НадаватИ додатковУ оплачуваНу вiдпусТку тривалiстю 7 (ciM) календарних днiв
ЗГiДНО Поотанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Ns 1290 вiд 17.1lJggzpoкy лiкарям
ветеринарноi медицини, ветфельдшерам, лаборантам i caHiTapaM.

2. ЗгiднО статгi 8 Закону УкраiЪи "Про вiдпустки" щорiчну вiдпустку тривалiстю 7
(ciM) календарних днiв надавати:

- головномубухгалтеру;
- провiдномубухгалтеру;
- водiям автотранспортнихзасобiв;
- технiк-програмiст.

Пiдстава: ffодаток 7 до Галузевоi угоди на2007-2008 роки.

список професiй та посад працiвникiв з ненормованим робочим днем на
пiдприемСтвах i в органiзацiях MiHicTepcTBa аграрноi полiтики Украiни.



ПОГОДЖЕНО
г працiвникiв

. Сахно
/р.

ТВЕРДЖЕНО
ник БахмацькоТ

деряtлiкарнi
l медицини

Ю. В. Кравченl:

?.ZL ZOД\l.

ПОЛОЖЕННЯ

про премiювання та iншi соцiальнi виплати працiвникам Бахмацькоi
районноi державноi лiкарнi ветеринарноI медицини

Положення розроблене у вiдповiдностi до наказу MiHicTepcTBa аграрноi
Полiтики УкраТни вiд 0З.11.05р. N602 <Про умови оплати працi працiвникiв
бюджетних установ та органiзацiй, що обслуговують сiльське господарство))
та , постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30.08.2002 р. JФ1298 оПро
оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноi сiтки розрядiв i
коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй
окремих галузей бюджетноi сферп.

Премiювання працiвникiв державних установ ветеринарноТ
медицини проводиться вiдповiдно до ix особистого внеску в загальнi

результати роботи та з метою матерiального стимулювання за виконаннrI
планових показникiв у роботi, посилення вiдповiдалъноотi, а також
пiдвиlцення iнiцiативи i творчого ставлення до працi.

Нарахування та виплата премiй, одноразових винагород,
матерiальноi допомоги проводиться за погодженням з профспiлковим
KoMiTeToM. Пiдставою для ik виплат е наказ керiвника Бахмацькоi районноi
державноi пiкарнi ветеринарноi медицини.

1. Джерела премiювання i порядок виплати премii
1.1. Премiювання працiвникiв керiвника Бахмацькоi районноi державноТ

лiкарнi ветеринарноТ медицини проводиться в межах фонду заробiтноi
плати i кошторису.

|.2.,,Щrкерелом премiювання працiвникiв керiвника Бахмацькоi районноi
дерхсавноi лiкарнi ветеринарноi медицини, посадовi оклади яким
встановлено iз заг€шIьного фонду державного бюджету, е фонд
премiювання та економiя коштiв загального та спецiального фондiв
державного бюджету.



1.3. flжерелом премiювання працiвникiв керiвника БахмацькоТ районноi
дерх(авноi лiкарнi ветеринарноi медицини, посадовi оклади яким
встановлено iз спецiального фонду державного бюджету, е спецiальний
фо"д державного бюджету.

1.4. Керiвник cBoiM наказом затверджуе порядок i розмiр премiювання
працiвникiв вiдповiдно до iх особистого внеску в загальнi результати
роботи у межах коштiв на оплату працi.

1.5. Пiдставою для нарахування премiй працiвникам БахмацъкоТ районноi
дер}кавноi лiкарнi ветеринарноi медицини е данi бухгалтерськот та
статиатИчноi звiтностi ветеринарноi служби про виконання передбачених
показникiв премiювання i планових завдань за вiдповiдний перiод, а також
правильнiсть оформлення первинних документiв на ocHoBi яких
формусться звiтнiсть

1.6. Премiювання керiвника, спецiалiстiв та обслуговуючого персон€шу
Бахмацькоi районноi державноi лiкарнi ветеринарноТ медицинИ
проводиТься на пiдставi положеНня прО премiювання та пiдсумкiв роботи
за мiсяць, кварт€tл, I пiврiчч я, за 9 мiсяцiв, II пiврiччя, piK .

|.7.. L)ILlLJLQ,aJrrcrrл rlр.lцrЕflикам, 5а наяtsностl економ11 Qонду оплати прац1,
винагороду до професiйних свят (день працiвника ветеринарноi медицини,

Виплачувати працiвникам, за наявпост1 економ11 фонду працi,

денЬ працiвника сiльського господарства, день бухгалтеРа, 8 березня -
жiнкам).

1.8. Працiвники, якi допустили недолiки в роботi, невиконаЕIня хоча б
ОДНОГО З ПОКаЗНИКiВ ПРеМiЮВання ,а також порушення трудовоi дисциплiни
можутЬ позбавлЯтисЯ премiювання повнiстю або частково за рiшенням
керiвника, погодженим з профспiлковим KoMiTeToM вiдповiдноi установи.
повне або часткове позбавлення премiI проводиться за той перiод , в якому
було зроблено порушення в роботi i оформляеться наказом про винесення
догани.

перелiк причин, за якi працiвники позбавляються, премii повнiстю або
частковО, встаноВлюстьсЯ керiвником Бахмацькоi районноi державноi лiкарнi
ветеринарноТ медицини i погоджусться профспiлковим KoMiTeToM.

1.9. Премii працiвникам , якi працювали не повний квартал у зв'язку з
переходом на iншу роботу, вступом до навчального закладу, виходом на
пенсlю l lнших поважних причин нараховусться i виплачуеться
враховуючи складнiсть, вiдповiдальнiсть, квалiфiкацii працiвника та
результатiв його роботи .



2. Показники та yмови премiювання
2.1.Працiвники Бахмацькоi районноi державноi лiкарнi ветеринарноi

медицини, вiдповiдно до покладених на них функцiональних завдань,
преплiюються за:

- свосчасне i якiсне виконання плану протиепiзоотичних, лiкувально
профiлактичних, ветеринарно - санiтарних, оздоровчих заходiв,
лабораторно - дiагностичних дослiджень;

- запобiгання виникненню i розповсюдженню хвороб тварин та
забезпечення оперативного прийняття заходiв по лiквiдацii осередкiв
гострозаразних хвороб тварин;

- забезпечення планових заходiв з органiзацiТ державного ветеринарно -

санiтарного контролю за здiйснення охоронно карантинних i
ветеринарно - санiтарних вимог на пiдконтрольних слркбi державноТ
ветеринарноТ медицини об' сктах.

2.2. Працiвники бухгалтерiI Бахмацькоi районноi державно1 лlкарнl
визначенi наказомветеринарноi медицини, умови оплати працi яким

MiHicTepcTBa АграрноТ Полiтики УкраiЪи вiд 03.11.05 р. JФб02 кПро умови
оплати працi працiвникiв бюджетноi установи та органiзацii, що
обслуговують сiльське господарство) та постанова Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 30.08.2002 р. JФ1298 кПро оплату працi працiвникiв на ocHoBi

Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв

установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери>,

премiя нараховуеться з урахуванням особистого вкладу кожного
спецiалiста в забезпечення сво€часного та якiсного складання звiтностi
(мiсячноi, кварталъноi, рiчноi), пiдготовки iнших фiнансових документiв,
забезпечення виконання доручень керiвництва враховуючи складнiсть,

вiдгrовiдальнiсть, квалiфiкацiю працiвника.
2.З. Премiювання керiвника, спецiа_гriстiв, обслуговуючого персон€Lлу

здiйснюеться при виконаннi планових показникiв премiювання за мiсяць,

кварт&п, I пiврiчч я, за 9 мiсяцiв, II пiврiччя, piK.

2.4. Виплачувати працiвникам, за наявностi економii фонду оплати працi,

винагороду до професiйних свят (день працiвника ветеринарноi медицини,

день працiвника сiльського господарства, день
жiнlсам) у розмiрi не бiльше нiж один посадовий
профкомом.

2.5. Визначення конкретних розмiрiв премiювання

бухгалтера, 8 березня -

керiвником за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM ,виходячи З

розмiру посадового окладу з урахуванням обов'язкових надбавок i доплат
згiдно штатного розпису, врахуванням якостi ix роботи i особистого

оклад за IIогодженням 1з

працiвникiв проводитъся



ВКЛаДУ, ПРОЯВленоi iнiцiативи, дострокового виконання конкретних
ЗаВДанъ, впровадження в практику ветеринарноТ медицини нових методiв
лlкування хворих тварин, методик лабораторних дослiджень, що
НаПравленi на пiдвищення продуктивностi працi, за пiдприсмливiсть i
ДiЛовитiсть у вирiшеннi виробничих питань, безперервнiсть стажу роботи.

2.6. Премiя за звiтнiй перiод виllлачуеться працiвникам за рахунок eKoHoMiT

фо"ду оплати працi.

3. одноразовi заохочення
3.1. ,Що одноразових заохочень вiдносяться премii за виконання особливо

Ва}кливих завдань, виконання заходiв, направлених на економiю
Матерiапьних pecypciB, заохочень до ювiлейних та пам'ятних дат - виходi
На ПеНСiЮ При yмoBi. Що працiвник звiльняеться у зв'язку з виходом на
пеrrсiю, державних свят.

3.2. ВипЛати заохочень здiйснюються за рахунок eкoнoMii фонду оплати
праrli.

3.3. На Виконання особливо важливого завдання в кожному випадку
ВиДаеться наказ, в якому обумовлюеться робота, TepMiH виконання i

розмlр заохочення.
3.4. ЩО особливо небезпечних захворювань, за виявлення яких

встановлюеться заохочувальна премiя, вiдносяться:
- Ящур;
- Везикулярнийстоматит;
- Везикулярна хвороба свиней;
- Чумавеликоiрогатоiхулоби;
- Чl,ма лрiбних жуйних;
- Iнфекцiйна (костойозна) плевропневмонiя великоi рогатоi худоби;
- Катаральна гарячка овець;
- Африканська чума свиней;
- Класичначумасвиней;
- LIyMa (висококонтагiозний грип) птицi;
- Ньюкаслiвськахвороба;
- Вiспа овець та кiз;
- Сибiрка;
- Трихiнельоз;
- Сап коней;
- Губчастоподiбна енцефапопатiя великоi рогатоТ худоби;
- Скриспi овець.

3.5. По кожному випадку виявлення i лiквiдацii захворювань видасться наказ
в якому обумовлюються виконавцi i розмiр заохочень.



3.6. Розмiр заохочень становить: ящур, класична чуп{а свинеи,
губчастоподiбна енцефалопатiя великоТ рогатоi худоби, скриспi овець,
Нъюкаслiвська хвороба - 1 посадовий оклад; сибiрка, сказ, трихiнельоз,
лейкоз, туберкульоз, цистоцеркоз та лептоспiроз 0,5 rтосадового
окладу.

3.7. Розмiр заохочень визначаеться начальником Бахмацькоi районноi
державноi лiкарнi ветеринарноi медицини за погодженням з

профспiлковим KoMiTeToM.

4. Надання матерiальноiвинагороди
За рахунок економii фонду заробiтноI плати виплачуеться:

4. 1. Матерiальна винагорода:
- на оздоровлення у розмiрi одного посадового окладу без урахування

надбавок, виплачувати при наявностi коштiв в будu який перiод
бюджетного року;
при тривалiй хворобi працiвника (бiльше 45 днiв) або проведеннi

4.2.

операцii - одна мiнiмальна заробiтна плата;
при народженнi дитини - одна мiнiмальна заробiтна плата;

У зв'язку iз смертю близьких, родичiв (батьки, дiти, чоловiк, лружина)
матерiальна винагорода на поховання надаеться у розмiрi однiсi
мiнiмальноi заробiтноI пJIати , о у випадку cMepTi працiвника - ciM'i
нада€тъся матерiа-шьна винагорода у розмiрi двох мiнiмальних
заробiтних плати, встановлених на даний перiод.
В ycix iнших випадках перелiчених у пунктi 4.1 дозвiл на надання та
виплату матерiальноi допомоги надаетъся керiвником Бахмацькоi

районноi державноi лiкарнi ветеринарноI медицини на пiдставi поданоi
заяви працiвника.

Полоrкення вводиться в дiю з <<2Ф >>

введення нового <<Положення)).

20ZLp. i дiйсне до



э мiсячнuм фонOом заробimноl плап0

за посадовими окладами , . ,

Сmо mрudLЕmь оона muсf,ча йiсmсоm п'яmь ерн

штАтниЙ розпис на 202,| piK

Бахмацька районна дер}кавна лiкsня ветеринарноi медицйни

вводиться в дiю з 0,1 ,02,2021р
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FазомББtr, fuЬЁuнарноiмеёuцuнu 25,00 ,l 31605,00 1 3 1 605,00
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