
Схвалено зборами
прачiвникiв

Протокол
вiд <l9> квiтня 2021 р.

заЛ! l

КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВIР

мiж робоr,оjtавLtем в особi гоJIовного лiкаря та виборчим органом

первинноI профспi.пковоi органiзаuii

сlбласноt,о I {ентру

медико - соцiал ьноi експертизи

на2021-2025 р,

Ужгорол 202l piK



роздIл I

зАгАльнl положвння

l. Мета укладення колективного договору,
1.1. Колективний договiр укладено з метою регулювання соцiа.,rьно-

трудових вiдносин, tlоси.lення соцiа.rьного захисIу працiвникiв обласного
I{eHTpy медико-соцiаrIьноi експертизи i включас зобов'язання cTopiH, що його

уклали, на створенFlя умов для пiдвищення ефективностi роботи даноi установи,
реалiзачii на цiй ocHoBi професiйних, трудових i соцiально-економiчних прав та

lHTepeclB працlвник|в.
2, Сторони договору та iх повноваження:
2.|. ,.Щоговiр укладено мiж роботодавцем в особi головного лiкаря

обласного I [eHTpy медико - соцiальноi експертизи з однiеi сторони, та

виборчим органом первинноi профспiлковоi органiзацii вiд iMeHi працiвникiв, з

другоi сторони в особi виборчого органу первинноi профспiлковоi органiзацii.
2.2. Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються

дотримуватись принципiв соцiального партнерства: паритетностi

представництва, рiвноправнос,гi cTopiH, взасмноi вiдповiдальностi,

консtрукгивrtосti Ia apl \ \4ен tованосгi при проведеннi

переговорi в(консуль,гаui й ) ш{одо ук.Ilа,цення логовору, внесення змiн i доповнень

до нього, вирiшснrtя Bcix Itитань, що с прелмеl,ом логовору.
!оговiр ) клаJсllо зl,i.ltlо чинноI о законоJавства. генеральноi угоди.

галузевоi угоди, регiональноi угоди та тарифноi уголи.
3. 'Гермiн дii логовору:
3. 1 .flоговiр ук.lадено на S-poKiB i дiс до укJIадення нового договору.

t Щоговiр набувас чинностi з дня його прийняття загаJIьними зборами
трудового колективу.

3,2, Сторони вступаtоть в переговори з укладення нового договору не

пiзнiше HirK за ] мiсяцi :о закiнчення TepMiHy дii колективного договору.
4. Сфера дii положень договору.
4.1 .Положеrlня jlоговору поширюсться на Bcix прачiвникiв.
4.2.Сторони визнають -rоговiр норN4атив}lим актом, його норми iположення

дiють безпосередньо i с обов'язковими для виконання роботодавцем,
працiвниками МСЕК i виборчим органом ttервинноi профспiлковоi органiзацii.

4.3.Невiд'смною частиною логовору е додатки до нього.
5. Порядок внесення змiн i доповнень до договору:
5.1.Змiни i доповнення до договору вносяться в разi потреби тiльки за

вза€мною згоДою с,rорiн i в обов'язковому порядку у зв'язку iз змiнами чинного

законодавс,гва,

Зацiкавлена clopoHa письмово повi:омляс iншу cropoHy про початок

проведення tlереговорiв та tIадсилас своi пропозицii. якi мають бути спiльно



розглянутi у l0-ти денний TepMiH з дня ix отримання iншою стороною,

5.2.якщо внесення змiн чи доповнень до договору зумовлено змiною

чинного законодавства, колективних угод вищого рiвня, або вони полiпшують

ранiше дiючi норми та положення договору, рiшення про запровадження цих

змiн чи доповнень приймаеться спiльним рiшенням головного iiкаря та

первинноi профспiлковою органiзацi€ю.
в ycix iнших випадках рiшення про внесення змlн чи доповнень до

договору, пiсля прове.lення попереднiх консу,пьтацiй i переговорiв та

досягненнЯ вза€мноi згоitи llpo це, схва1юс,tЬся загальними зборами працiвникiв

оцмсЕ.
5,3.Жодна iз cтopiH протягоNl лii логовору не може в односторонньому

порядку прий]\{а,ги рiшенI{я про зплiнr, дiкlчих положень, обов'язкiв за договором
або призуllинити iх виконання.

6. Пiсля пiдписаI{ня договору:

6.1 .повноважна особа сторони роботодавця протягом 3-х днiв подае договiр

на ре€страцiю до мiсцевого органу державноi виконавчоi влади.

6,2.Протягом l0-ти днiв пiсля реестрацii тиражуе i доводить договiр до
вiдома вЪiх прачiвникiв установи та забезпечус протягом всього TepMiHy лii
договору, ознайомлення з ним пiд розписку щойно прийнятих працlвникlв.

роздIл II

сl'вOреtlня умов llJtя забезпечення стабiльного

розвитку та ]liяльностi ус,ганови

'7 . Ро бо mо dч в е ць зобов | язу (-,mь ся :

rл
7,1. Забезпечити розробку за участю первинноi профспiлковоi органiзацii

заходiВ по створенню стабiльноi роботи, покращенню виробничоi дiяльностi та

фiнансовоi l1iяльностi усl.анови. Щорiчно розробляти i приймати за

погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею програму соцiаJIьно-

економiчного розвитку пiдприсмства.
7.2.3абезпечити проходження KypciB пiдвищення квалiфiкацiЙ,

передастетацiйнi пiдготовки працiвникiв вiдповiдних спецiальностеЙl,

вiдповiдно до вс.ганов_rlе l Iих Hopll не рi.lше одного разу на п,ять poKiB. графiк
проходження KypciB гrрачiвниками обов'язково погоджувати з первинною

профсrriл ковою оргаt tiзаuiскl.
i,З.Прuuu.,,u,,tl органiзовуваl.и IIрацlо працiвtlикiв, щоб кожен працював за

свосю спеltiальнiсl,к) i квал iфiкаl tiClo. NlaB закрiп",tене за ним робоче мiсце,

своеЧасНо До Почаl к\' робоl'и, lцо jlоручаеться, був ознайомлений iз

встановленим зав/цаltням i забезпечений роботою протягом всього робочого

дня; забезпечити здоровi i безпечнi умови працi, справний стан iHcTpyMeHTiB,

апаратури та iншого обладнання, а також нормативними

лiкiв, засобiв медичного призначення, матерiалами та
запасами сировини,
iншими ресурсами,
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необхiдними для безперебiйноi i ритмiчноi роботи.
7.4.[отримуватись законодавства про працю та охорону прачi; полiпшувати

умови прачi, забезпечувати нмежне технiчне обладнання Bcix робочих мiсць i
створювати на них умови роботи, що вiдповiдають правилам з охорони працi
(правилам з технiки безпеки, санiтарним нормам). У разi вiлсутностi у правилах
вимог, дотримання яких при виконаннi робiт необхiдне для забезпечення

безпечних умов прачi, роботодавець або уповноважений ним орган вживас
заходiв щодо забезпечення безпечних умов працl.

8. Вuборчuй opzaH первuнноi профспiltковоt орzанiзацii зобов'язу€mься:

8.1. Органiзовувати збiр узаг€шьнення пропозичiй працiвникiв щодо
полiпшення роботи установи, своечасно доводити ix до адмiнiстрацii,
добиватися реалiзачii, iнформувати працiвникiв про вжитi заходи.

8.2. Сприяти реалiзацii цього договору, зниження соцiальноi напруженностi
в трудовому колективl.

8.3. Здiйснювати контроль за забезпеченням встановленого законодавством

режиму працi, ефективним використанням i ощадливим вiдношенням до

виробничих фонлiв i матерiальних pecypciB, змiцненням труловоi дисциплiни.

РОЗДIЛ III
Труловi вiдносини

Робо пtо0 аве ць,t о б ов'язу е,mь ся :

9. В сферi режиму працi та вiдпочинку.

9.1.Не випrагати вiд працiвникiв виконання роботи, яка необумовлена

трудовим договором та посадовими
9.2. Забезпечити дотримання

робочого тижня.

9.3.Встановлювати тривалiсть денноТ роботи згiдно
внутрiшнього трудового розпорядку i графiками роботи,

iнструкчiям и.

встановJIеного законодавством тривалостi

з Правилами
затвердженими

головним лiкарелr за IIогод]+.еllllяNl з trepBиIllioro профспiлковою органiзацiсю.

9.4,Не залуча,r,и до роботи в нiчний час, до надурочних робiт i робiт у
вихiднi днi та направлення у вiдрялження вагiтних жiнок i жiнок, що мають

дiтей BiKoM до З-х poкiB.

9.5.3 метою забезпечення безперебiйноi роботи установи роботодавець може

органiзовувати чергування в неробочi днi,
9.6.На прохання вагiтноТ жiнки, жiнки, яка ма€ дитину BiKoM до l4 poKiB або

дитину iнвалiда, в тому числi таку, шо знаходиться пiд ir опiкою або здiйснюе

догJяд за хворим членом ciM'i вiдповiдно до медичного висновку' обов'язково

встановлювати неповний робочий тиждень.
9.7.Робо,га в tlаjtуроч}tий час, як Ilрави,lо, не допускасться. Застосування

роботи в Ilадуроч.Ilий час роботоltавцем або уповноваженим ним органом

дозволяс,tься } виIIэ]tкови\,I винятках вi;tlrовiдно до чинного законодавства'

зt



лише за попереднiм погодженням з первинною профспiлковою органiзацiсю,
Повiдомляти працiвникiв про TaKi роботи не менше як за добу до ix початку.

При залученнi медикiв до роботи поза денну чи мiсячну норму робочого часу
по наданню eKcTpeHHoi i невiдкладноi допомоги у вечiрнi i ночнi години, а

також у вихiднi i святковi днi проводити доплату як за збiльшення обсяry
виконуваних робir, зr,i,,tlrо rrаказу Mirricl,cpc,гBa прачi i соцiальноi полiтики та

Мiнiстерс,гва охороIIи зjlоров'я вiд 06.04.200l р. ,

Л11 lбl/lз7.
9.8.Скорочена тривмiсть робочого дня встановлюеться зiLпежно вiд

результатiв атестацii робочих мiсць за умовами працi працiвникiв, зайнятих на

роботах iз шкiдливими умовами працi, вiдповiдно до Перелiку виробництв,

цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовам працi, робота в яких дас право на

скорочену тривалiсть робочого тижня, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 21 лютого 200l року
лъ lбз.

9.8. l. Забезllечи,ги,гриBa:Iicтb робочого часу:

1. Лiкарi 3J t,tlllиtlи lta ,гижлень;

2. Серелrriй пле/tичний персонал - 38 годин 50 хв. на тиждень;

2, Молодtllий медичний персонал - 40 годин на тиждень;

3. Алмiнiстраrtiя, iнший персонал - 40 годин на тиждень.

9.9, ВстановлIова,ги цорiчну основну вiлпустку тривалiстю 24 календарних

днiв.

9.1 0. Надавати додатковi вiдпустки за умови працi:

9.10.1. В залежностi вiд атестацii робочих мiсць за умовами працi та часу

зайнятостi на робо,гах iз шкiдливими i важкими умовами прачi працiвникам,

зайнятим на роботах,пов'язаних iз негативним впливом на здоров'я шкiдливих
виробничих факторiв, за Спискол,t виробництв, uexiB, професiй i посад,

затверджеFiих посl,ановоIо Кабiнету Мirriс,грiв Украiн I7 листопада l997 року Nl
l2s0.

9.10.2, Прачiвllика\,l з неIIор\{оваliим робочим днем.
9.1 1 . Надаваr,и llодаткову оплачувану вiлпустку KpiM випадкiв передбачених

законодавством:
l. Народження дитини (батьковi) - 1 день;

2. Шлюбу прачiвника або його дiтей - З дня;

3. CMepTi подружжя або близьких родичiв (без урахування часу на проiзл) -

3 дня.
9. l2. Надавати вiльний вiд роботи день, оплачуваний у розмiрi середнього

-ч-



I 0. В uборчuй opza' первuнноi профспiлковоt орzанiзацii зобов'язу€mься:
l0.1. ЗдiйснЮвати контрОль за викоНанням полоЖень цього роздiлу,свосчаснiстю внесення записiв до трудових книжок, виданням нч*йi" про

прийняття, звiльнення, проведення на iншу роботу, змiни режиму працi i
вiдпочинку та ознайомлення з цими наказами прачiвникiв.

l0.2. Надавати членам виборчого органу первинноi профспiлковоi
органiзацii безкоштовну правову допомоry та консультачii чинного
законодавства. Представляти та вiдстоювати ix права по вiдносинах з
роботодавцем,судових органах.

роздIл Iv

забезпечення зайнятостi

1 I. Робо mоdав е ць зо б ов'язуcпь ся :

l1.1. Забезпечити виконання заходiв Програми соцiм ьно-економiч ного
розвитку пiдприсмства, спрямованих на забезпечення продуктивноi зайнятостi
працiвникiв.

l 1.2.Приймати рiшення lrpo лiквiлаltirо, реорганiзаuiю I-{eHTpy, змiну форми
власностi, якi l^я1,1tчть за собою скороченi чисельностi або штату працiвникiв,
погiршення умов працi,.llише пiсля llровL-дL.нtlя з виборчим органом первинноi
профспiлковоi органiзачiт коrrсу:Iьтацiй про заходи щодо запобiгання
звiльненням та зведення Iх кiлькостi до MiHiMyMa або пом'ягшення негативних
наслiдкiв звi:tьнень працiвникiв. TaKi консультацiI проводяться за три мiсяцi до
початку звiльнення.

l 1.3. Не допускати необгрунтованих звiльнень працiвникiв. При
необхiдностi вивiльнення працiвникiв розробляти та впроваджувати узгодженуз виборчим органом первинноi профспiлковоi органiзацii програму
працевлаштуваttltя i соцiа.llьноi пiдт.римки таких працiвникiв.

1 1.4. Зберiгаr,И за вивiлыlеними, в резl,льтатi скорочення
працiвниками, що перебувають на облiку у службi зайнятостi,
гуртожи,гку, черI,y tla оl,ри\{aIlня )Ktll,.,Iа.

l 1.5. Не розриваl,и тру;кlвий лоr.овiр з irtiцiативи
вповноваженого ним opI,aнy з працiвникамиJ перед якими не погашена
заборгованiсть iз заробiтноi плаlи lа iнших виплатах. цо здiйснюсться згiдно з
чинним законодавством.

I 2, В uборчuЙ opzoH первuН Hoi профспi:tковоi оресtнiзацii зобов'язу€mься:
l2.1. Здiйснювати контроль за викоЕанням законодавчих та нормативних

akTiB з питань працi та зайнятостi, рацiональним використанням i
завантаженням робочих мiсць.

l2.2. При необХtдностi iнiцiювати проведення спiльних консультацiй з

роботодавцем з проб.пем зайнятостi з Nlе,гою вжиття заходiв щодо запобiгання

штату
мiсце в

робо,годавця або

(-



звiльнень, чи зведення ix кiлькостi до MiHiMyMy, або пом'якшення наслiдкiв
звiльнень.

роздIл ч
Оплата прачi

Сторони lIо}rовиJiись lIpo т,аке:

l3. Форма i сис teMa оплаr и праui:

l3.1. Встановити форми, системи та розмiри оплати прачi, а також iншi види
доходiв працiвникiв (премii, надбавки i лоплати) в межах бюджетних
асигнувань i вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa прачi сочiальноi полiтики
Украiни та MiHicTepcTBa охорони здоров'я "Про впорядкування та затвердження

умов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ
соцiального захисту населення" вiл 06.04.200l року
}l9 l61l1З7, та внесених до нього змiн наказом М l10/72 вlд22.02.2002р.

1З.2. Змiна форм i систем оплати прачi в бiк зменшення, здiйснюеться
роботодавцем за погодженням з виборчим органом первинноi профспiлковоi
органiзачii i доводи,гься до вiдопла працiвникiв не пiзнiше як за 2 мiсяцi до ix
запровадження.

l4. Тарифна сисrе\,lа. мiнiма:lыtа oIl.tata праlti:
l4.1. Розмiри rарифних ставок i с\еl\lи посадових окла.tiв. що перелбаченi

наказом вiд 06.04.200 l року Nl |61l1з] встановлюсться з урахуванням
квалiфiкашiйних вимог працiвникiв та тарифних розрялiв робiтникiв вiдповiдноi
квалiфiкаuii на пiдставi штатноi розпису i вiдображаються у тарифiкацiйному
списку.

Оплата прачi прачiвникiв здiйснюсться за фактично вiдпрацьований час,
виходячи з посадового окладу, з урахуванням доплат, пiдвищень та надбавок,
передбачених дiючим законодавством. Заробiтна плата працiвника граничними

розмiрами не обмежусться,
l4.2. При наданнi працiвниковi черговоi вiдпустки виплачувати матерiальну

допомогу на оздоровлеllня в розмiрi одного посадового окладу.
l4.З. Комrпеrlсувати роботу у святковi, не робочi днi згiдно з чинним

законодавством.

l5. !оплати та ttаjlбавки ло ,гарифних IIосадових окладiв:

l5.1. За робо,гу у важких i шкiдливих та особливо важких i особливо
шкiдливих умовах працi встановлюються соцiальнi види доплат до посадового
окладу згiдно проведеноi атестацiТ робочих п,riсчь.

l5.2. Встановити:

l. Посадовi оклади заступникiв головного лiкаря - лiкарiв на < 5Уо,

заступника головного лiкаря з економiчних питань та головного бухгалтера
- на < l00Z, заступrrкка головного бухгалтера на < l00%.

2. Керiвним працiвникам пiдвишення схемних посадових окладiв за
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наявнiстi llолiклiнiки (kpiM заступника головного лiкаря з полiклiнiчноi
роботи) на | 5О/о. .

З. Пiдвищення схемних посадових окладiв:

а) за почесне звання Украiни: "народний" - на 40Yо; ''заслужений'' - на
20%.

б) за спортивнi звання: "заслужений тренер'', ''заслужений майстер
спортуl! - на 20Yо; "майстер спорту мiжнародного класу'' - на 15Yo;
"майстер спорту" - на i0%,

в) за науковий ступiнь доктора наук - на 25Ой; кандидата наук - на
|5%.

4, ПiлвищенItя т,арифних ставок прибиральникiв примiщень, якi
використовують дезiнфекуючi засоби, а також тих, що зайнятi прибиранням
туалетiв на 10Yо.

5. !оллати:
5,1. Вiдповiдно до наказу Моз Украiни та Мiнсоцполiтики Украiни,

затвердженого спiльним наказом вiд l5.10.2015 року Ng l008/675
надано право керiвникам закладiв охорони здоров'я призначати
своiм заступникам надбавки, доплати, премii та надавати матерiальну
допомогу розмiрi посадового окладу;
- у розмiрi до 50% llосадовоl,о оклалу вiдсутнього працiвника або за
BaKaHTHoIo IIосадоlоi
- за викоtlанttя обов'язкiв ,I,им часово вiдсутнiх прачiвникiв;
- за суп,tiщення професiй (посад);

-за розширення зони обслуговування або збiльшення обсяry
виконуваних робi,г;

6. Надбавки працiвникам у розмiрi до 50% посадового окладу:
- ta високi досягнення у прачi:

- за виконання особ.ltиво важливоi роботи (на TepMiH rr виконання);
- за складнiсть, напруженiсть у роботi.

7. Порялок i розмiри виплати винагороди праuiвникам виплачуються
ВiДповiдltсl ,I1o поjIо)iе н IJя.

l6. Строки вип"rlа,ги заробiтноi плати:

l6.1 . Виплата заробiтноi плати працiвникам здiйснюеться у гривнях.
l6.2, Виплата заробiтноi плати здiйснюеться два рази на мiсяць: остаточний

розрахунок - 29 числа, заробiтна плата за першу половину мiсяця - l4 числа. В
день остаточноi вигIлати заробiтноi плати прачiвникам видаються розрахунковi
листи про суми HapaxoBaHoi та утриманоi заробiтноi плати.

16.3. В разi винйRнення заборгованостi по заробiтнiй платi працiвникам

-?-



установи, порушеFIня cTpoкiB IIередбачених п. 6.2 цього .Щоговору роботодавець
та виборчий орган первинноi профспiлковоi органiзацii вживають ефективних
заходiв щодо ri лiквiдацii та дають вiдповiдну iнформацiю працiвникам
пiдприемства про причинИ затримкИ заробiтноi плати iприйнятi мiри щодо i*
усунення.

16.4. В разi виникнення в ycTa'oBi заборгованостi по заробiтнiй платi,
TepMiHoM понад мiсяць, роботодавець бере на себе зобов'язання в обов'язковому
порядку нараховуваl,и комltеtIсацiю згiдно з Законом Украiни вiд 19 жовтня
2000 рокУ Ne 2050/I l l " I1po комttенсацiю гро]\,lадянам втрати частини доходiв у
зв'язку з порушенням cTpoKiB ii виплати", та постанови КМУ вiд 2l лютого 2001
року Лч l59 "Про поря/rlок IIPOI]elletlIlя коплltенсацiй громадянам втрати частини
грошових дохо;liв у зв'язкr, l IIор),шсIltlя\r lepirriHiB виtt.цати''.

l6.5. Забезrrсчи,tи виII.]l:lт) вiдrtускних ltрацiвникам за 3 днi до початку
вiдпустки у вiдовiдностi ст. 2l Закону Украiни "про вiдпустки'' при наявностi
коштiв на рахунку.

l6.6. Забезпечиr,и виплатУ витра. на вiдрядження працiвникам, якi
налравляються у вiдрядження, до ix вибуття у розмiрах передбачених
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23 квiтня l999 poKy.,\ll 663 ''Про
норми вiдшкодуваtIня витрат на вiдрядження в межах Украiни та за кордон''.

l 7. В uборчuЙ орZоп перв uHHoi профспiitковоi орzанiзацii зобов'язу€mься:
l7.1. Реrl.rярно кон lро.Ilоl]ати роlttолi.t la tsикорисlання кошriв фонлу

опJIати працi, внtlсиги ttроtIозицii, в;кивати заходiв до найбiльш рацiонального
використання його jl.rя поr.реб гlрачiвникiв.

l7.2. Здiйсrrюваl,и кон,гроль за ло'риманням в лiкарнi законодавства з
питань оIIJIа,ги llpattl, свосчасноi виlr:Iати заробiтноi плати. Готувати пропозицii
до оргаrriв виконавчоТ влаjlи щодо вдосконалення оплати працi.

l7.3. Проводи,ги перевiрки нарахування прачiвникам заробiтноi плати,
розмiрiв i пiдстав вiДрахувань з Hei щоквартально.

роздIл vI

Охорона прачi та здоров'я

l 8. Робо mо 0аве ць зоб о в' язусmься :

l8.1. Забезпечити виконаt]tlя Комп.lIексних заходiв для забезпечення
встановлених норма,гивiв безпеки, гiгiсни прачi та виробничого середовища,
пlдвищення наявногО рiвня охорони прачi, запобiгання випадкам виробничого
травматизму, професiйних захворювань i аварiй.

8.2. При прийняттi на роботу, до початку виконуваноi роботи роботодавець
або уповноваrкений ним орган зобов'язаний:

l. Роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати пiд
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розписку про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле
працюватиJ небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi це не
усунуто, та можливi наслiдки ix впливу на здоров'я, його права на пiльги i
компенсацiю за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного
законодавства i ко.ltективного договору.

2. ознайомити tlрашiвника з правилами внутрiшнього rрудового розпорядкута колективним договором,
3. ВизначитИ працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для

роботи засобами,
4. Проволити вступний i.rструктаж прачiвникам з технiки безпеки,

виробничоi caHiTapiT. гiгiсни tlрацi ,га протипожежноТ охорони.
l8.з. Забезпечувати безоплатно працiвникiв спецодягом та iншими засобами

iндивiдуального захисту вiдповiдно ;llo галузевих норм.
органiзчваr,и замitlt, або pebtottT спеIliа-пьного одягу, що стали непридатними

.fo закiнчення встаllоlзлсlIоIо сlгOк) носiлtня з незаJlежних вiл праuiвника
причин.

Видавати працiвниковi iнший придатний для використання спецiальний
одяг, iншi засоби iндивiдуального захисту в разi пропажi засобiв
iндивiдуальнОго захисту у встановлених мiсцях iх зберiгання або псування з
незалежних вiд працiвника причиIl.

18.4. Забезпечити прання, хiмчистку, знежирювання, вiдновлення та ремонт
спецодягу, iнших засобiв iндивiдуального захис.I.у.

l8.5. ЗабезпеЧи,ги безоIlлаr,не проведенIIя п<rпереднiх i перiодичних оглядiв
працiвникiв. зайняr,их на ttrкiд.llивих i небезrIечних роботах, працiвникiв BiKoM
,lo 2l року, а такок викоllаtlня рекоменлаrliй, висновкiв медичнот koMicii за

результатами огляду працiвникiв.

l8.6. Не ;]опtскати працiвникiв пiдприсмства (в тому числi за iхньою
згодою) ло роботи, яка iм tlротипоказана за результатами медичного огляду.

18.7, Гlроволити систематичrlе диспансерне обстеження та проведення
цiльових, а також попереднiх i перiодичних медичних оглядiв, вiдповiдно до
чинного законодавстВа та наказУ MiHicTepcTBa охорони здоров'я вiд З0.0З.1998

року JФ 78, поклавши чю роботу на спецiально видiлених лiкарiв пiдприемства.
l8.8. СтвориТи комiсiЮ з пиlаtlь охорони працi у рiвнiй кiлькостi осiб вiд

алмiнiстрачii трудового колективу. Сприяти rr роботi вiдповiдно до Положення
про Hei.

l8.9. IIроволиl,и tlавчаt{ня i lrepeBipKy знаrlь працiвникiв,
роботах з ltiлвишlснокl ttебезllекоtо, за paxylIok кошriв установи.

якl заинятl на

l8.10. За pax),Il()K коtu,t.iв tri.цrtриспlс,t ва Iiроt]одити
виборчого opI,aH!, l rервинноi профсгriлковоi органiзацii
гроуаJських iнспек,lррiв з охорони праui. налавати iм
(:о _ гол. на мiсячь) iз збереженням заробiтноi

навчання представникiв
з питань охорони працi,
вiльний вiд роботи час
плати за час участi в
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перевiрках стану безпеки! умов та охорони працi. розслiдування нещасних
випадкiв.

1 8.1 l . Зlцiйснюваl,и контроJь за .ilо,гриNlанl]ям правил i норм технiки безпеки

та виробничоi caHiTapiT в закладi.
l 9. Вuборчuй op?atl первuнноi профспLlковоi орzанiзацii зобов'язусmься:

19.1. Здiйснювати контроль за дотриманням роботодавцем законодавства
про охорону працi створення безпечних i нешкiдливих умов працi, належних
виробничих та caHiTapHo - побутових умов, забезпечення працiвникiв
спецодягом, iншими засобами iндивiдуального та колективного захисту.

19.2. В разi загрози життю та здоров'ю працiвникiв вимагати вiд

роботодавця негайного припинення робiт на робочих мiсцях на час, необхiдний
для усунення загрози життю або здоров'ю працiвникiв.

l9.З. Брати участь у розробчi комплексних заходiв з питань охорони праui,
вiдпрацюваннi та прийнятi локальних нормативних
оцiнюваннi умов прачi на робочих мiсцях,

aKTiB про охорону прачi,

l9.4, Брати участь у розслiлуваннi неtl(асних випадкiв, профзахворювань,
аварiй на виробництвi i надавати при необхiдностi своi висновки.

РОЗДIЛ ЧII
Соцiальнi гарантii, пiльги та компенсацii

2 0. Ро бо mоOа в е ць зоб ов' язуе, mь ся :

Згiдно з пунктом 6.9. Генеральноi угоди про реryлювання основних
принципiв i норм реалiзачii соцiа.,tьно - економiчноi полiтики i трулових
вiдносин в YKpaiHi на 2010-2012 роки Стороtли Уголи ломовилися надавати

та методичну допомогу учасникам соцlального
lIитань колективно - договiрного та забезпечення ix

органlзацlину пlдтримку
дlалогу на всlх рlвrlях з

виконання.
З оглялу на вказане звертае\,Iо увагу, шо Генеральною угодою, зокрема,

передбачено вирiruення питань шодо соцiального захисту окремих категорiй
громадян ( пункти 3.26, 4.5, 4.6, 5.14).

Враховукlчи зазначене. та згiдно з нормами законодавства, рекомендуемо
пiд час ведення колективних логоворiв iнiцiювати включення до
,гериторiальних 

угод, положень, щодо.:
Z0. l .соцlального захисту BeTepaнlB працl та людеи похилого BlKy вlдповlдно

до Закону Украiни < Про ocHoBHi засади соцiального захисту BeTepaHiB працi та
BiKy вiдповiдно20. l .соцiального захисту BeTepaHiB працl людеи

iнших громадян похиJIого BiKy в YKpaiHi>.
20.2.забезпечення рiвttих прав та можливостей жiнок i чоловiкiв вiдповiдно

:о Закону УкраirIи < [Ipo забезпечен}tя рiвних прав та можливостей жiнок i

чоловiкiв>, зокреllа з урах},ванням HopN,l с,га,гr,i l8,
20,З.профi"rакrики BIJI - irrфскrtii (]lll/{y ,га туберкульозу у виробничому

середовищi та IIе.lоtIvlllсtttlя вttпа.tкiв :tискриrtiнацii прачiвникiв iз такими
захворювання}l и,

20.4. Вживаr,и заходiв шодо забезпечення виконання встановлених
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законодавством гарантiй i пiльг прачiвникам та iх сiм'ям.
20.5. Здiйснювати контроль за забезпеченням додатково'i оплати

працiвникам установи, зайняl,их на Ваrкких роботах iз шкiдливими i
небезпечними 1 пlоваrlи праlri,

20.6. Здiйснrовати захоllи It,одо органiзацii лiтнього вiдпочинку i
оздоровлення дiтей медичних працiвникiв.

20.7. Забезпечити виконаНня наказУ MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи
вiд 31.03.98 року Nл 78 "Про заходи по органiзацii системи надання медичноi
допомоги працiвникам охорони здоров'я". !ля чого передбачити кошти в cyMi
40 000 грн.( сорок тисяч грн. 00 коп.) ,

20.8. Забезпечити виконання програми соцiального розвитку
I{eHTpy МСЕ.

20.9. Сприяти працiвникам I |eHTpy мсЕ У Видiленнi дiлянок пiд
iнди вiдуал ьне 7tи г.Iове бу:iвrrиrrr во.

20. l0. На.,rаваги безкошговну lори-]ичну допомогу праЦiвникам та членам ix
сiмей, силами llpaBoBoi с.lIужби I {eHTpy МСЕ.

20.1 l. Вiдповiдно до ст. 77 Закону Украiни "основи законодавства про
охорону здоров'я" забезltечиr.и обов'язкове страхування, .за 

рахунок
роботодавця закJIалу охорони здоров'я у разi заподiяноi шкоди ix життю i
здоров'ю, у зв'язку з виконанням
передбачених законодавством.

професiйних обов'язкiв у випадках,

працiвникiв

20.12. Надавати премiю працiвникам, в зв'язку iз виходом на пенсiю, в
межах фонду оплати працi, затвердженого кошторисом доходiв i видаткiв,

2 L ВuборчuЙ opzoH пepButtHoi профспiлковоi орzаttiзацii зобов'язу€mься:
21 . l , Щорiчно (lla прикiнчi року) проводити облiк праuiвникiв, якi

потребуютЬ лiкування в санаторiях i ttatlcioHaTax Украirrи.
2l,2, Сttрияти ilроведеIlн}о оз;lороtsлення, сiмейному вiдпочинку та

.riкуванню праuiвникi в.

2l .3. Здiйсrrrова,ги KoIl.гpojlb за I]икористаIlняу кошr.iв Фонду соцiального
страхування сtsоечасною виплаток) допо\,tоги у зв'язку з тимчасовою
негtрацездатн icTto.

2l 4. Разол,I з кабiне.гом медпрацiвникiв здiйснювати аналiз стану хронiчних
}ахворювань в колекr и Bi.

РОЗДIЛ ЧПI
ГарантiТ дiяльностi виборчого органу
перви нноТ п рофспiлковоТ органiзачii

2 2, Робо mоd о в е ць :ло бов' язус.mься :
22.1. Визнас llи\,l ;lоI,оворопл виборчий орган первиrrtrоТ профспiлковоi

органiзацii Ilовнова)ttним пре,Ilс-гавl] иком irrтepeciB працiвникiв, на яких
поширюс]ься _tiя ,,цqr oBopr. i 1lolo,t7i\t з ни\,1 накази та iншi локальнi
нормативно -правовi акl,и з llитань, що с предл,lе.гом даного логовору,
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22.2. Забезпечувати гарантii прав виборчого органу первинноi
профспiлковоi органiзачii, встановленi розлiлом 4 Закону Украiни " Про
професiйнi спiлки, iх права т,а гаран,гii лiяльностi",

22,З. Щля забезпечення роботи виборчого органу первинноi профспiлковоi
органiзаlrii i проведення зборiв працiвникiв пiдприсмства, надавати
безкоштовно примiщення з необхiдним обладнанням, опаленням, прибиранням,
охороною, а також у постiйне користування необхiдне для ix дiяльностi
обладнання, примiщення, зв'язок, транспорт, множильну TexHiKy.

22,4, Надавати вiльний вiд роботи час iз збереженням середньоТ заробiтноi
плати членам виборчого органу первинноi профспiлковоi органiзацii, не
звiльненим вiд своiх виробничих чи службових обов'язкiв, для виконання ix
повноважень та громадських обов'язкiв в iHTepecax прачiвникiв, а також для
профспiлкового навчання:

l. Го,повi первинноТ профспiлковоi органiзаuii 1 годину на тиждень;

2.Членам Korvicii виборчого органу гrервинноi профспiлковоi органtзаtttl

2 годи н и на мiсяць.

Вiльний вiд робоr,и час надасться на пiдставi звернення вiдповiдного
виборчого органу первинноi профспiJtковоТ органiзачii: рiшення виборчого
органу первинноi профспiлковоi органiзаuii, службовоi записки виборчого
органу первинноi профсrri.гrковоi органiзачii.

Вiльний вiд роботи час для проведення профспiлкового навчання
нада€ться керiвником структурного пiдроздiлу згiдно з затвердженим
профспiлковим KoMiTeToM планом навчання. Якщо виконання громадських
обов'язкiв в iHTepecax трудового колективу, пов'язане iз виiздом у вiдрядження,
то витрати, зумовленi цим, компенсуються роботодавцем.

22.5. Щомiсячно перераховувати на рахунок виборчого органу первинноi
профспiлковоi органiзачii кошти на культурно-масову та фiзкультурну роботу в

розмiрi 0,З% фонду оплати прачi пiлприсмства вiдповiдно до Закону Украiни
<Про державний бкljtжет>.

22.6. Забезпечити органiзацiю щомiсячного, безготiвкового i безоплатного
утримання з заробir,ноi ллати за письмовими заявами прачiвникiв' якi с членами
виборчого органу первинноi профспiлковоi органiзачii, членських
профспiлкових BHecKiB
зiбраних BHecKiB на

через бухгалтерiю пlдпри€мства з перерахуванням

рахунок виборчого органу первинноi профспrлковоr

виборчого органу первинноi профспiлковоi
Положення органiзачii. змiн та доповнень до
пропозиuiй виборчого органу первинноi

органiзачii не пiзнiше З-х банкiвських днiв пiсля виплати заробiтноi плати
працl вникам.

22.], Гарантувати участь
органiзачii в tliдготовцi проекту
нього, обов'язковий розгляд
профспiлковоi органiзачiI до Положення.

22.8. На приttttипах
консультаuii, iнформувати

соцlального

пiдприсмства, забезцgчувати участь представникiв виборчого органу первинноi
профспiлковоi органiзаuii у нарадах, засiданнях органiв управлiння

профком
партнерства проводити зустрlчl,

про плани i напрями розвитку

, t2-



пlдприемства.
22.9. Роботодавець зобов'язуеться неухильно дотримуватися Haкaзy
MiHicTepcTBa охорони здоров'я "Про введення оперативного контролю за
!]1ноу охорони прачi в установах, закладах та на пiдпри€мствах системи
МОЗ Украiни" вiд 0l . l l .200 l року },iЪ 444,

роздIл ж
Контроль за виконанням договорул

вiлttовiда;lьних cTopiH за йоr.о не виконання

23. С mорон u doMoB lblucb:
2з.l, Визначити осiб, вiдповiдальних за виконання положень договору, та

встановити термiни iх виконання.
2з.2.при здiйсненнi контролю вза€мно надавати необхiдну для цього

iнформачiю. Самостiйно визначати механiзм здiйснення контролю за
виконанням поJlожеllь i rropM логовору.

2З.З.При вияв.,lеннi Ilop) шень виконання договору. заuiкавлена у Тх
ycyHerrrri cTopotia T,epMittoBo iIlформус iншу сторону про порушення. У
тижtjевий ,гермirr маюr,ь бути ttpoBc,,1ctti tззаспttti консультацii i прийняте
рiшення робочоТ KoMiciT.

23.4,КонтроЛь за виконанням договору здiйснюють також працiвники, якi
можутЬ безпосереднЬо або через виборнi органи, керiвникiв звернутися по cyTi
питання до виборчоТ KoMicii.

23.5, Хiд виконання логовору розглядати щоквартально на
засlданнях предс,гавникiв роботодавця та виборчого органу

спiльних
первинноi

профспiлковоi органiзацii, пiдсумки пiдводити щорiчно на зборах працiвникiв.
2З.6. Кожна iз cTopiH безпосередньо несе

взятих на себе зобов'язаrr ь,

2З.1 , У разi rropy,IrIer{Hя чи IIе виконаtltIя
винна сторона tIece tзi,цttовiда;lьttiсr,ь згiдно з
порушення с пiJlставоtо,,t,,tя позбав.tення премii.

24. Сторони :lобов'язуються :

24.1 . При необхiдностi проводити зустрiчi роботодавця та виборчого
органу первинноi профспiлковоi органiзаuii з працiвниками пiдроздiлiв закладу,
на яких надавати iнформацiю про хiд виконання !оговору.

24.2. !вiчi на piK ( липень, грулень) спiльно аналiзувати хiд виконання
щоговору, заслуховувати звiти cTopiH про реалiзачiю зобов'язань на загаJIьних
зборах прачiвникiв.

24,3. У разi несвоечасного виконання зобов'яЗань !оговоРу, аналiзувати
причини та вживати TepMiHoBi заходи щодо забезпечення ix реалiзацii.

вiдповiдальнiсть за виконанЕя

норм колективного договору
чинним законодавством. Щане
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роздIл х

Вiдповiдальнiсть за порушення i невиконання !оговору

25. l.Ko;Krra iз cтopiH безпосередttr,о ttece вiдповiдальнiсть за виконання
взятих на себе зобов'язаttь.

2.5.2, У разi trорчшtення чи tlевиконання норм l|оговору винна сторона несе
вiдповiдальнiсть, :згiдно чинного законодавства.

25.З. Особи, з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо
7]оговору, несуть вiдповiда,rьнiсr^ь згiдно iз чинним законодавством. Дане
порушення с пiдставою для позбавлення премii.

25.4. Особи, що представляють роботодавця чи виборчий орган гrервинноi
профспiлковоi органiзачii, виннi в ненаданнi iнформачii, необхiдноi для ведення
колективних переговорiв i здiйснення контролю за виконанням Щоговору,
несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства.

Головний ого органу
пlлковоl

.Лийза
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Додаток ЛЪ 1

до Колективного договору

чого

Лийза

прАвилА
BHyT,pIrtl н ього трудового розпорядку
обласного Щентру медико - соцiальноi експертизи

I. Загальнi llоJIоження

1. Вiдrlовiлно до Констиr,уuii Украiни кожен \,Iac право на працю. що включас можливiсть
зароб-lяти собi на iкиl"tя працеlо, якч BiH Bi:lbHo обирас або на яку BiH вiльно погоджусться.

Jep;KaBa створюс у\{ови jl]lя повt{ого здiйснення l,ромадянами права на працю, в тому числi на

нтtежнi i злоровi умови працi, на заробiтнУ плату, не нижчоi вiд зzчзначеноi Законом, .Щержава

lаран]'у€ громалянtlм захис't' вiд незаконного звi:tьнення, свосчасне одержання винагороди за

:iраllю.

]. обов'язоК i справа чес,t,i l,рол,lадянина - добросовiсна праця в обранiй ним сферi суспiльно
корисноi дiяльностi, ;lотримання,грудовоТ ;tисциплiни.

Гр1-,tова дисtlиtt:tiнit \, ,}aK-Iil,-lax. ),claHOtlax. tlрганiзаltiях на пiллрисмствах забезпечусr'ься

..:ворсння\l нсtrбхi.tниr орtltlil;.rttiйних t;,t скuн.эrli,lниt )\1ов ]_Iя нормапьнuТ вИСОКОП РОДУКТИ ВНОi

э..lбо]-и. свi]lоми\1 ставjIс}]ня\l l(l llpitIti. Nlсlо.t.l\lи пер(,конання. виховання. а також заохоченням
,_l crrt_liHHr llpalll\,. l][() tU 0Kpc\ltt\ tlccr rt.IittHtlx лрltttiвникiв ]асlосовуlоться в необхiдних
зIIпаJках,]ахо,ци дисttиILiriнарноt о i гропtадського вл.lиву.

:, Грr:овий РОJlIоряl()к в {скла.tах, yclaHoBax. opl ltнilачiях та на пiлприсмсIвах визначасться

:рдвIL]а\lи вну,грiшнього трулового розItорядк\,. якi мають на MeTi сприяти вихованню
::раuiвникiв (лiкарiв. прсlвiзорiв, iнженерно - технiчних праttiвникiв. середнього iмолодшого
\{е,fllчногО i фармачев l'иЧного llepcoHarl1 га iнших праuiвникiв i службовцiв), змiцненню

э1,:ово1 дисциплiни. органiзачii прачi на на},ковiй ocHoBi, рацiонаJIьному використанню
r,,бочого часу, високiй якостi роботи. забезпеченню охорони здоров'я населення, в тому числi
::llt Ha.laHHi вi,tпус,гок.

Ч.r tti.tctaBi tlи\ lJ.I) }сни\ ttpilBи,lp\]бolU,lllBeltb зб,_l }lIоВНОВlЖений ни\1 ()рган за поtо.l;кенняv it
з;lt5орчим органоN.] ttсрвинllоi t rрофс ll i:tKclBtli орган.iзаttiТ розроб",tяс прави.j,Iа внl трiulнього
-a}-]овогО ро,]|lоря.:lкУ зaкjla,l) " !сlа}lоt]и. орI,анlзilllli. пlдприе\lства. а тру,цовl колективи закладlв,
,. aTaHot]" органiзаItiri i lliдпрlrсмсr,в ,]а I'Bc p,L(;,K\: KI[b зil Ilо.fа}lняl\l роботоlавttя або уповноваженого
-;l\t opl,aH} ,t,a 

вtлбор.1111,1'1 орган\ псрRиннtli tlpoclct ti: tковоi органiзаuiТ правила внутрiшньогсl

]\:ового розIIорядк\, сl осовно ,:lo },NloB робо,rи laHot,o ЗаКЛа,]:lУ, установи, органiзаuii,
.1-tприсмства.

j Пиlання. пов'язанi il rасгос1 вання\l прави.l внlтрiшньоtо гр)J.овоI о ро}поря-]к},. вирiшуються
:\.ботолавце]\'l або чповноважениN{ ниl\,t органоl1 в N{сжах наданих йопtу прав, а у випадках,

.зре-rбачених зако нодаЮ-I,воп.f i правилапtи вну,грiшнього трудового розпорядку, спiльно або за
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погодженням iз виборчим органом первинноi
колективом вiдповiдно до йоl.о llовноважень.

профсlriлковоТ органiзаrtii. а .гакож трудовим

звiльнення працiвникiвll. llоря,tок tIрltriня гr,я ,га

5. I1рацiвники реагliзукlть право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу у
закладi, ycTaHoBi. органiзацiТ та пiдприсмствi.

6. ГIри ук:rаденнi трудового договорУ громадяниН зобов'язаний подати паспорт або iнший
.]окумент, цо посвirtчуС особ1 . TprloBv книжк\. а у випадках, передбачених за*оrодч"aarоr, -
також докумен'l,про ocBiTy (спецiir,rьнiсть, ква_,riфiкаuiю), про стан здоров'я та iншi документи.

ВiДПОВiДНО ДО ОСНОВ ]акОнодавства Украiни про охорону здоров'я медичною дiяльнiстю можуть
lайматись особи" якi r,tatoтb BijIпoBi,'IH1, crtettia_rbHv ocBit) i вiдrrовiдають сдиним квалiфiкачiйним
ви\.lогам. що BcTaHoBJIK)K)r ься MiHic герстl]о}, охорони з]tоров'я УкраТни, Вiдповiдмьнiсть за
Jоl'риманнЯ зазнаt{ениХ ква:riфiкаrtitiнИх B1.1\{o]' Hec),Ib в_,lасники закладiв охорони здоров'я або
l,повнова*сенi ни]\,lи органи. l Iри 1,K;ateHHi 

,|,р},..lового .lоговорч заборонясться B"ru.ar" вiд осiб.
якi постvпаю,гЬ на роботу. вiдопlос-t,i rlpo ix парliйн1, i HauioHalbH1' принtлrежнiсть, походження,
прописку та Jtокументи. поланIlя яких не IIередбачено ]аконодавством.

7. Ук.ладення труjlового jloloBopv оформ:tясться наказом робоr'одавця або уповноваженого ним
органу прО зарахування rtраuiвника на робоr,у. У наказi повинно бути вказано найменування
посали (професii) вiдповiдно до .Щержавного класифiкатора професiй Украiни або ло штатного
розпису,га умови оплати працi. Труловий договiр вважасться укладеним i тодi, коли наказ не був
вll.]аний. апе працiвника фактично було лопущено До роботи вiдповiдною посадовою особою.

8, !о початку роботи за ук-lа.Itеним tр),довиN,, договором роботодавець або уповноважений ним
!rрган зобов'язан иЙ:

, роз'яснити працiвниксlвi йоl^о права i обов'язки l,a проiнформувати пiJt розписку про умови
прачi" наявнiсr,ь на робочtlму r,licrti.:le BiH б1,.rе праIl}оваl.и. небезпсчних i шкiдливих виробничих
факторiв. якi щс ltе ус}'н),l,о. 

,l,a rlо;к:tивi нас:li"tки ix вtI:lиву на здоров'я, його права на пiльги i
xortlteHcaцij' la р()б(,l\ lt Iiiки\ \\I\)BU\ Bi tllOtti.lIl(' .((l l|инl|()|U ,}ск()но'lсВсгВа i кtlлективного
_]оговор},:

, ознайомити прачiвника з правилами внутрitлнього трудового розпорядку та колективним
.]оговором;

, вliзначити rlраuiвниксlвi робоче мtiсше. забезIrечити його необхiдними д.rя роботи засобами;

, провести iнструктаж працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiсни прачi та
- эотlrtrожетсноi охорони,

* На Bcix праttiвникiв. якi пpltrtoK.,tb l заклlt,,li. rclaHoBi. органiзачii. на пiдприемствi понад п'ять
--riB. заводя,tься r,pr,]ttlBi Kltrl;KK1.1 \ 11оря.lк\. вс l|1IlOB,lcHo\l\ laKOHO.faBc гI]о\{.

. , Прачiвник повиI{еt] l]ик()н) i]а,l,и ,цоручен}, iloM1 роботl,особисrо iHc blac права передоручати
зllконання iнuIiй осtlбi. ,}al виня lK()NI виttа.,(кiв. ttсре_lбачсних ]аконодавс IBoNt. Роботодавець або

,:tltsНОВаЖ9НИЙ HLi\1 ()pI'aH не N,t ас IlpaBa ви]\{агаl.и Bi.It працiвника виконання роботи, не
_.1r rtoB,IeHoi тp1,,,lo}]1.1\I .,to1 ttвор()\{,

-_, Ilрипинення TpyJoI]Oi,o ,l()гOвор\ Ntor(e мати rtiсце тiльки на пiдставах, передбачених
;iOно.tаВсгВ..l\l, IIраuiвник \la{ lIpaBu розiрвlrlи tрl.tuвий _ror oBip. уклаJений на невизначений
:-]ок. попередивши IIро Цс роботодавItя або уповноважений нипr opl,aн письN.lово за два тижнi. У

- lb-



разi. коли заява llрацitsника IIро звijlьнення з роботи ,]а в"]асним бажанням зумовлена
неrtожливiстЮ tlродоRжува-I И робоr 1, З tIова;,liниХ IIричин. тр),,цовий договiр повинен бути
розiрваний у строк. на який вказt,с праtliвник. У разi- ко:lи така заява зумовлена невиконанням
робо,l,одавцем або \,повноважени\1 ни\,1 органоN,| -]аконо;lавс,гва про працю, умов колективного чи
тр),дового логовору. ltрацiвник \Iat IipaBo розiрвання трудового договору з iнiцiативи
роботодавця або уповноваженого ним органу може бути rrровелено лише за попередньою згодою
виборчогО органУ первин_ноi профсrr i.,rKoBoi органiзацii, KpiM випадкiв, передбачених
законолавством cr,. З8 КЗпП Украiни.

l2. Припинення трчдового договору офорпtлясться нака]ом роботодавця або уповноваженогоH}l\l органу. який зобов'язаний ч день :lвiльнення видати працiвниковi нацежно оформлену
тр),.1ову книжку i провести з ним розрахунок. У разi звiльнення працiвника з iнiцiативи
робоr,одавця або уповноваженого ним органу BiH зобов'язаний також у день звiльпення видати
гtоrtr,копitо наказу про звiльнення з роботи, В iнших випадках звiльнення копiя наказу видасться
на вимогУ прачiвника. fJeHb звi,tьнення вва;а'а(ться OclaHHiM лнем роботи.

III. ()crroBrri обов'я lKlt

l]. I [раItiвники зобов'язан i:

. працювати чесно iсl,v,пiнно. своечасно i r.очно виконувати розпорядження роботодавця або
\ повноваженого ним органу. додержуватись труловоi i технологiчноI дисциплiни, вимог
нор\.1ативних aKTiB про oxopoнv IIрацi" дбай,rlиво ставитись до майна власника, з яким укладено
гр} Jовий логовiр;

. -lотримува,|,ись порядку I,a чистоти на сво(,му робочому мiсцi, у вiд;tiленнi, кабiнетi, а також на
, ериторii заклаjlу. устаIJови. органiзачii. пiлприсмства; передавати свос робоче мiсце, обладнання
IIpl|cIOc\ вання r ншеlьноvr ctaHi;

'-l(rтри\,t\'ваТись ttрофесiйних обtlв'язкiв \1с.,lи(Iнtlх ttpttllitrHиKiB. зокрсма lllодо ви]\lог професiйноi
::ttки i дсон,l,о-rоr ii. збережсння :liKirpcbKoi' lаспtницi. надання перtllоi невiдкладноi медичноi
--!rпо\tоги l,роNfа/l(я}lам r разi Hctltl.tcHot() tsиll.t_lti_\ t.r itlulих екс'lре]\,lаUlьних ситуашiй, проtIагування,'. l!]\t\' ЧИСЛi власниN,| прикjlа.llом. -],,lорового способу жи I-гя. надання консультативноi допомоги
-зоJ\l коJегаN.r- та iнtllих обов'язкiв. псрелбачених законодавствомl

. знати i виконувати iнструкцii користування
:зшиrtи засобами виробницr,ва. користуватись
].]_\ пстч;

машинами, механiзмами, устаткуванням та
засоЬами колективного та iндивiдуального

. _t1_1ерж\'ва'Iись ,зобов'я,зань з охорони працi. псре;lбачених колективним
:i_lови!1 логовором) 1'а правиJlа\lИ внrтрilлньогО тр),дового розпорядку: эн iзацil'. tl i,,lп риr:мства:

договором (угодою,
закладу, установи,

. ]L]\оJиТИ у Bc]'aHoI}JIсHO\{v поря.lк) tli.ltlcpc.-tHi та ttерitl:ичнi rtс](ичнi огltяди;

, -:iвпрlttlttlваtи з рtlбtl-гсl] lir в l (с rl lll1ll \']lot]tl(lBll/hcl]ll\| ни\I органо}I 1,справi органiзачiТ
: :JсIUкi.lJиви\ \ \I()B lIpillli. ,,сl,r'iисt.l lr)hllHillИ II(lси lЬниХ JJxU,ljB Щ().tL) )с}нсння

::':t)t5НИЧОi cИ'trattil'. ЯКа сIt]орlос заtрозr йoto;+itl,1lK) чи з,,lс,lров'к,l або.1lюдей. 
"ni 

йо,.о
-:ОВКi:lля. t lовiдоrt,rtяr,и ttpcl небезпек1, cBol cl безtttlсерсдн ього керiвника або iншу

.: _",_i} :

безпечних
буль-якоi

оточують,
посадову

- l-,7 -| .r-



. систематично Il ij(Irишlу ваl,и piBeHb lrрофесiйних знань r'a vайстеРнОСr'i.

I-1. Коло обов'язкiв (робiт). якi виконус ко;кен праuiвник ]а свосю спеttiальнiстю, ква,riфiкаuiсю
або Itосалою. ви,]начас],ься rIрофесiйнилtи обов'я,зками медичних i фармачевтичних працiвниКiв, а

Iакож (|б()в'я tкаvи iнlltих ltр;tttiвникiв. llсрс,It5Jчени\ IIUJо/t(сння\,lи. llоса.fовими iнструкuiями.
технiчними IIравилаNlи ,I,a iншипtи док)IlенlilNlи. затверлженими у встановленому порядку,
тарифно-квапiфiкаt tiйн и ми ,:loBi"tHикапли робiт i

_toBi_tH и каv и поса: с_l1жбовtliв,
професiй робiтникiв, ква"Iiфiкацiйними

IV. OcHoBHi обов'я lки роботолавltя або уповноваженого ним органу закладу

l5, Робо гr.lдавець або 1пtlвноважений ним орган Jакла.l}. установи. органiзачiТ- пiлприсмсгва
зобов'язаний:

. правильно органiзовуваr,и працю прачiвникiв, rцоб кожен працював за свосю спецiальнiстю i
кваriфiкачiсrо. мав закрilr.,tене ]а H}ll\{ робсlче rTictte. свосчасно до початку роботи, rЛО

_]ор) часться. був ознайопt:lсний iз всt,анов,псниl\, зав.,lанняпt i забезпечений роботОЮ пРОТЯГОМ

r сього робочоt,сl .tня (змiни): ,зitбезI tечll,гtз з,,tсlрtlвi i безпсчнi уNrоI]а]\rи працi. СпРавНИй СТаН
jншого об_lа,лнання. а Iaкo)li нор\]аl иtJI{и\lи ,]аIIаса\lи сировини. .liKiB- засобiв меДИЧНОГО

прl{значення. платерiа';tапllл ,l,a iнrпиrtи ресурсаNlи. нсобхijlними,лля безперебiйноi iробОти.

. створюRаl,и }l{ови дjIя забезtlечення охорони з]lоров'я населення i високого рiвня надання йому
rtсJичнuj' .toIttl\4uI и. lрuсIJння ttp,.1,11 кtивносli ttpatt,i шляхurt впровадження HoBirHix ДОСЯГНеНЬ

наrки.технiки i наl,ковtli орIанiзаrtii прачi" орr,анiзовувати вивчсння i впровалження передових
зрийолtiв i пtетодiв Ilpalti. раrliонirпьних форм розподiлу i кооперачiТ прачi, улосконалюваl'и
.''рганiзачirо i обс';tуговування робочих плiсць. механiзовувати важкi i трулОмiСТКi РОбОТИ;
зпроваджувати ,гехнiчно обгрl,нтованi i лерегля_tати засrарiлi норми прачi.

. всi-,lяко розвивати форми органiзаrtiТ
:li_lвишен ня el}-reK l и BHtrc гi праl ti Ko.rcK t и Br .

:ере_]ових прийоviв la \lett),IiB ]lpill(i:

i стиму-rювання прачi, здiйснювати заходи щодо
opl анiзовr ваги вивчення. поширення i впровалження

. свосчасно ,]lово,,tи l,p{ .,ltl вllробrrll.tих пi:tрсlз,ti:riв гt:tartlclBi ,заtв,,(ання. забсзпсчувати iх виконання :з

- jl'i\tенIIlиl\1и заl,раl,а\1}l l,р},,lових. rtatepia_rbHrlx i фiнансових pecypciB. вживати заходи.
_::;.я\t(llJill{i ttlt,ji.tt,ttt tl(lllllc IllIяв Iсн||я i I{llк(ll)иL lJl{Itя BlI\ rpirlrHir pcrcpBiB.

V. l'обочий час

l6. 1. Триваriсr,ь робочоrо часу:
. Ддмiнiс,rраltiя i iнrIrий llерсонatл -,10 r,один на тижлень;
. Лiкарi - ЗЗ l,олини на тиждень,
. Середнiй медичний персонап - 38,5 годин на тиждень,

Ре;киtлt роботи рег.паментусться графiком роботи, що затверджусться керiвником установи та
, !]"lовою виборчого opI ану первинноТ профспiлковоi органiзачii.

.6,]. Har repe:ttl.1tl i сllяlксlвtlх,lнiв rривсtiсгь робоги сксlрсlчl,сIься на одну l,одину для
,:рачiвникiв з,10- ro.,lllttttиrt робочиrt гlt;Ktrcr1 ,1t,i.(Hcl c,l, 5l КЗ lrll Украiни.

.5,3. Графiк наjtаr]ня ttttrрi,lгtих осllовЕIих Bi]lll1cтclK ,]а,I,вердя(),сться Роботодавttем За

!)l tl.l;tiсння\1 iз Brtбtlp,tltrt ()pl allo\] llсрt]и н t]tl](,) ttpotPctti:tK,,вl,цt rtpt ан i заltit ю. Вихо. tяЧи з

.l,tlбxi,,tttclcr i забс,lttс,tсllllя Htlplta:tbHtli робо ги зак,tа;t1, i сttlrllя t. tttвих ) \loB J]lя вilпочинку
:.tttiвникiн, l pil(l,iK ltirlн\( l..lK cK]liI, Iil{ .ься H.l к(t/hllий кl.tсн:uрний piK не llilHime l5 rriСЯUЯ
, ,l.1чнuго p\lK\ i,l{ll,(l lIIIься,ttl Bi.t,,rtll Bcix лрllttiвникiВ.



п

: : :1;. ti,lH \ P,,li,,lil,Ii 1i ic.

..-,J\i lll,,.,l'|',,,ir,111. 1,11д.,uпiI lll ili,l {,ltjIlp,l l,i ]\ j

]',,l\ J|.|]1il lJJ { JI|||.lJlL ;,,, , l-..''' ]l']' l"-.J I аг] ь. lIlO нс lltlв-язаtI i Bttpcl(ltt1.1чlIrl

VI. Заохочення за успiхи у роботi

..J.,li ]l}|,ij i'i^;JrЖ:J,",:гязкiв 
пiдвиtuення продукгивносti ra полiпшення якостi

\l\|;л_\Iь ]асгосо".;u,".;;;;i,:; li;tr;i:ii]"pcTвo 
la iншi успiхи в робоli ,о пБч,ri"""*i"

:L]_]_rlKa:

:рOшlова премiя;
;iнннй по:арl,нок:
Нагt'lроJ;кен ня гра\,1о1 ами. почесни\,l и грамотами i .г. п.

]-.]. За особ_lивi lpl.roBi 
'Jc.J\ 

lи П{) lянцU U,r l'^^..:. ._ .

lilо\очення.,rо по,iiроi*",ii^ii,J"li;lii]],.,i#i,ТН;::,Т::|"."ЛЯЮТЬся у вищi ограни для
]НаЧКа\tИ i.'lo гtрисвоt.ння IIочесних-,пuп. i ,,"u,."" n;ilT,#iiJJ"";TJrXilo,JiiiЪX",...

VII. Вi,rповiда.пьнiсr.Ь rа порушеннЯ ТРУдовоiдисциплiни

Д}j"]*:l"';::;"Т;';Т::'l"""ПЛiни, тобто невиконання або ненацежне виконання з вини
:псциплiнарноl 

" 
;;;;;;;;:"^":О-rРУДОВИХ 

ОбОВ'ЯЗКiВ, ТЯГНе за 
"оОо*o 

u*r.ro'iuioobаOо громадського впливу,

]i^';"T;::1IJH трудовоi дисциплiни до Працiвника може бути застосовано тiльки один

_]огана:

звi_lьнення.

^8,_-]. I)обоI).lаIjс Il ь \1ас tlра }]() 

,]arlic,t,b 
ttак;lа,,tаttня,1исtlиll,.liнарного 

сl.ягнення задати IIитання:;ро tI()p\IUctlHrI .lр_r,ltlвоl',tисrtиII.IIIl,.I 
t{!t розI]Iя.l ttpaIliBHиKtB.

l 8.-1.. llисчиl l.riHapHe с гяI.неЕ
:]_IIlзнlIIJе cl,iHclt сl rtiсяllя,, H;:|:.ff;;::i:'::"::|_:Y_T,," виявленням проступку, аqе
.:; ltiзнitllе cl,iHclt с, rtiсяllя з 

-*! j \?!UO'l L l l)L)l t)

.п^л__ ., л_,_._ Jня йоI.tl вияв.;tення,
::,:"11_:"" час звiльнення прчцi"rrпч 

"И
РбОТИ у зв'язку iз тимча 

""' v D'l'DJlý;ПH'l' Не РаХУЮЧИ ЧаС ЗВiльнення прачi
.Irlсчи,r,iiнuрне'.],,;;.;;;'1'.'Тf*""'i:l'Т:::::..л:1".абО Перебуванr, ;;;;";',_]llсциIt;liнарне a,r.",."a""" ;--""'" 

L wI lР.lЦСJДа I HtcTlo- абО ПеРебування йо.о-у 
"iдпусrцi.IIpoc],vlIK},. le МОЖе бУ'ГИ НаКЛаДеНе бtltьцrе шести мiсяцiв дня tsчиненнqвчинення

l8.5, До застосування ДИСциплiнарного стягнення jоботодавець повинен взяти вiд;:'#ilН.;',',#.Тl;il,:";;i:.i::;;ii;:***}j"й;"T';il;::Тfi пояснення
В обраннj виду стягненн" PoOorooo"au"" nunc}ioeНOI О rlpocl,),IIK), i заirо,riян) tlpu,ri""nnri, ,,,;i;.,;,,'#"" 

ВРаХОВУВаТИ ступiнь тяжкостi

;"fi|.Ж'lfi ::,],,"i':; jllжlJj"*:*,"ТJ;'i,;"']#"i;;";":I1"Т;т"J#:,ъ";;
l8.6.Cr яl нення o1.o- Iou]\,l

,,o"iror,,u.r.."iip,;;l;;;;i;-:'':i^,] ") n'nu,,; iз зазначенняrt vотивiв його застосування itl lILl llI.Illиc r tри.tснний leprliH,

.-{з-



наказ про застосування Дисtlиl t..rt iнарного с,l,ягнення }'необхiдних випадках проводиться
до вiдома працiвникiв закла.rtу.

l8.7.}lкшсl llрOlяго\I р,'к) ] Jня нак_'l;t_]ення:исцип.ltiнарноIо сlяlнення прачiвника не
б):с пi.'t.tан,-l HOBo\t\ (исIlи|l,tiнltрttrlrlr сlяlненнIо. to ttрlцiвник вважа(,ться такиv, що не мав
дисtlиl tлiнарноl о с-[ягнення. Якщо llрачiвник не допус,гИв нового порушення Tpy.loBoT
,,tисцип;liни i до r,ol о ж Ilроявив себе як вiдrtiнний праrtiвник. то стягнення може бу-I.и зняте
,llcl закiн.tення o,\HOI о рок\. ]Iроl,яго\I с rpoK1 ,-tii .tttсtlип_riнарноIо стягнення захOJtи щодо
]аохочсння ]Kl ttpallitзllиKat нс засll)со}}\ I()lься.

l11.11.1 lрави.lIа вн\ tpitlHbclt,o ]p\','loB0I.o розIIоря,lк}, вивirлуrоть 1, кабiнеr.ах та iнших
с l pvK l) рних tti, tp(, з, Li:tax Htl ви]lнUм\ \Ii(lIi,
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Додаток ЛЪ 2
договору

органу ППО
М,В.Лийза

Перелiк посад та професiй
з ненормованим робочим днем, яким надасться

Назва професiй.

IIосад

'|'рива.-tiс,l,ь

t,lcHclBttclT в iлltl с,l,ки

тривалiсr,ь додатковоi

вiдпустки

Головний лiкар 24 7

Заступник головного лiкаря 24 ,7

Лiкарi 24 1

Секретар керiвника 24 7

Iнспектор з кадрiв 24 ,7

Юрисконсульт 24 1

Лiкар_статистик 24 1

Лiкар-методист 24 1

Старша сестра мелична ( брат
rtедичний старший)

24 7

Ресстратор медичний 24 ,7

EKoHoMicT 24 ,7

Головний бухгалтер 2,4 "7

Бухгаlтер 24 ,7

Водiй aBTcrT,patl спорl.ного
засобу

24 1

24 7

t 2t-



.Щолаток Л} 3

6-r}"1лlВ",оБ
органу ППО

М.В.Лийза

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв обласного Щентру меднко -

flaHe Полоrкення Вводиться З NleTok) пtатерiальнсlго заохочення працiвникiв iy вiдповiдностi
к азу MiHicTepcTBa працi та ссlцiальноТ полiтики Украiни та МоЗ УкраТни вiд 05.10.05 Лg
308515l9 кПро впрtlвалrl(чвання чмов опJlати працi зак.rадiв охорони здоров'я та установ
соцiа"цьного захис,l,}, насеJIення)) з гttlсл iдr,ttlчиr.tи зм i trами.

MeToto цьсlгсl llо-лсlrкення с об'сктивне регулювання виплат стимулюючого характеру
працiвникапt оцмсЕ. спрямовхних на пiдвищення зацiкавленостi в досягненнi успiхiв у
роботi. прояв.llеtlttя iнiцiативи i r.ворчого пiдходу до справи. змiцнення труловоi i виконавчоi
:ltсциплiни. вiдповiлсtlьнiсть працiвt;ика за виконання лоручених завдань.

ПремiюванrIя проводиться v межах затверд)tеного на piK фонлу оплати працi, згiдно
кошторисних призначень У вiДсогках до нараховаяоi' зарплати за фактично вiдпрацьований
repio: прачiвНикаьIи. абО з зазначенняМ у наказi про премiювання конкретних сум премiТ.

Пi:сгава: с jави _1.1я провL,дення премiкrвання:
. нагород)кення грамотаi\,1и MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни,

облдсрrrtадлIiнiстраuii'. обласноi рали:
. нагородхtенIlя грам()тами департаменту охорони здоров'я О!А;
о Подяка MiHic,l,epcTBa охорони здороl]'я Украi'ни, облдерrttадмiнiстрацii, обласноТ

ради:
о за призtlвi мtiсljя rta ко}lкурсах дtl Дня медичноl о працiвника:
r кlвi"цейнi да,ги: 50. 60 poKiB:
о вихiд на пегIсittl;
. професiйнi га iншi свяtа;
о triдсумки роботи струl<турних пiдроздiлiв. вiддiлiв, окремих працiвникiв за

мiсяць, KBapTa,,l, пiврiччя, piK.

основною умовою нарахування премii с наявнiсть на момент нарахування
eKoHoMii по фонду заробiтноi плаr.и. Вiдповiдно до наказу МОЗ УкраiЪи та
Мiнсоцпil.,liтики Украiни. зilтв(,рд)кен ого сtti,tьним наказо!t вiд 15.10.20l5 року j\Ъ

l008/675 llалано lIpaRo керiвttикалl зак-ltадiв охорони здоров'я rtризначати своТм
]acl) пникаL наJбltlttи. _1\llI.Illlи. прсrrii'll llitJl]Balи Matepia_rbHr доII()уоIу.
1' розмiрi до 50 % lIоса-]овtlго оклад1 вiJс,rтнього працiвника або за
вакаlIтною посtl](()к):

за ви конаIlIJя сlбtrв'язкiв 1.и\,1часоtsо вiдсуr.нiх працiвникiв;
за с},мiщеtlня rrpo(leciй ( tlосад):
за розширсIIня зоttи обслугtlвування або збi.цьшення обсягу виконуваних
робiт;
за вис()кi JOсяllIення 1 праui:
за виконанIlя осЪЪllиво важливоi роботи (Ha.I.eplliH rT виконання);

a

a

a

_.::-ф:,,.
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о за складнiсть. lraпpyn(eнicTb у роботi,

Премiкlвання Ilрацiвrrикiв здiйснюсться на пiдс,гавi пропозицiй завiдуючих
структурними rt iдроздiлами.

премiювання завjдувачiв стр),кт)рних лiдроздiлiв, вiддiлiв здiйснюсться за поданням
заступника головного лiкаря .

Виплати, якi входятЬ до заробiтноi плати на яку нараховуються премii:- основна заробiтна плата:
- доплати iнадбавки (за налурочнч роботу, умови працi, iнтенсивнiсть працi):_ схемний посадовий оклад.
Виплати, якi не входять в заробiтну плату для нарахування премii:. olj.IaIa,ta час цорiчнОi'вl:пlстки. _lоfаIкоIJи\ BiLtl)cToK у Jв'язк),навчанням; до.]атковоТ

вiJпустки працiвникаr,t. якi пlalor.b дi,гей. коvпеtIсацii.з ll еви ксlрисl.ану вiдпустку:. Bci випадки збереrItегIllя середньtri заробiтноi п-,lати:
. допо\{ога ч зв'язкr, з l,иt,1IIасоt]оtо непрацезда.гнiс t,Kl;. сlднсlразовi вип.цати. рiзницi в ок.цалах. доплати за виконання робот вiдсутнього
працiвника,
. перiод. який враховчс:.гься дjIя нарахування премii - фактично вiдпрацьований час за
перiод, за який нараховуеr,ься премiя. I1рацiвникам. звiльненим на момент нарахування
премii, премiя не нарахоts) сться i не вип.пачl,сться, за винятком та звiльнення яких зв'язано з
призивом до армii.

Керiвник установи мас право повнiстю або частково позбавити премii за порушення:. поява lta робr.lчtlrtу victli в tteTBcpe t()M) cIaHi:. прогули без поваlкних причин:
, наявлtiстЬ дисциtt;tiнарнИх с,l,ягненЬ за невиконаннЯ слуlкбовиХ обов'язкiв (логана);, несумлiнне вiдttсlшсння до своiх функцiональних обов'язкiв, несвосчасне неякiсне
вtlконання tlоставлеIlих завлань.

/{atte llсrлоlltенIlЯ I]IJоJиlься в дittr з,1ня реt стрецiТ ffоговору i лiс: до його вiдмiни.

t71-
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Додаток М 4
договору

о органу Ппо
М.В.Лийза

плАн
Комплексних заходiв з охорони працi на 202l

Ns
пlп

Найменування заходiв

гI

Строк
виконання Затрати,

грн.

виконавець

l.

т.

;

rrruDvvlл aгrarllJ !:laнy охорони працl за piк та
виконання "плану коvплексних заходiв з охорони
працi за 2020 niK"

Сiчень Вiдповiдальний за
охорону працi

лu уrulал9ння нового Колективного договору

*':::y#i:Tsl11|l p,
Лютий Вiдгlовiлальний за

охорону працi

l

ll!PgElPKy ,нань I]рацIвникlв Ценrр). якi
у вiлповiлностi з "Перелiком робiг з лi:вищен.lк,
неOезпекою" повин t li прохолити шорiчн1
леревiрк1 знань } пи,]ань охорони прашiп_ллл-

Березень Екзаменацiйна
комiсiя

, 
l 

tl,,wDsl,и alcclaцltlJ рооочих vlсцьза)мовами

lпрацl

\

Травень з000 Ужгородська
продспоживслуж

ба

6. l

:--г

Кв iTeH ь- | SOOO
Грl,rень 

i

Засryпник
головного лiкаря

v.,tclllJj/D4tn ld llрчвсgl.и tsивчення нових ''llравил
технiчноi' експлуатацiТ електроустановок

I9живачlв". 
якl на i з 0I.05.0Tp. 1__,:

вiдповiдальний за
охорону працi

. l rywD!9l и lllлlL)lOBKy ав.готранспорry до
пров€дення техн iчнсlго огляду. ]!lедичного огляду
водlIв та cTDaxv ван н я

Березень вiдповiдапьний за
охорону прачi та
автотранспорт

.r\7,t,\l,LvIlLl9л|) баl и аllI.ечки для стр}ктурн
пi:rрозli.,liв t(eHTpy rrеобхi,,1пп.," r,о..рi-ur,п

_ Ha_]alIlIR) llcpl]]l,t vc tи'ttt,'i .t,,tt,,rlot и
II

Червень
Грулень

5000 Заступник
головного лiкаря

lrpuDcLlи навчаllня,t IlиIаllь tlхорсlни працi на
те\{у:
- Електробезлека. OcHoBHi захtlди по забезпеченнt
е_lек-l,робезлеки;
- OcHoBHi шк-iдливi виробничi фактори шуrl.
8lopa rtlя. ос 8l lлен ic I ь. слекtроrlаtнilне
виt]ро}llнlовання тощо/ iх утворення та мохс,tивий
вплив lla працlоючих:
Iравила наданllя першо'l' vе_lичноi .]опомоги при
" ша9ёдё_9ц падце!-

Лютий

Вересень

Листопад

|Вiлпоuiлаоьп "ИБ| охорону прачi

llр\|t оци l и aнau]l] с гану охорони Щомiсяцяrpaui га невир,,бничог() Iраtsvаlиtvу l -
|в сlрукт)рних ni:pol:i_tax uetltp1 : ],поценlр),

l

Керiвники
пiдроздiл iB,
siдповiда,lьний
за охорону
працi

-2ц



Додаток М 5
договору

органу Ппо
М.В.Лийза

комплекснi заходi щодо забезпечення встановлених нормативiв гiгi€ни працi та
виробничого середовища, пiдвищення наявного рiвня охорони працi, запобiгання

випадкаМ виробничогО травматизму, професiйних захворювань i аварiй

N!п/

I1

Назва заходiв ( робi,г) Строк
виконання

Вiдповiдальнi за
виконання

l. Забезпечити проходження
щорiчних профiлактичних
меличних ог;lядiв BciMa
працiвниками. згiднсl договtlру
з обласноlо k:riHi чнtlttl
лiкарнеrо.

на протязi року роботодавець

7 Системаr,ичнсl проводити
вст)]rний iHcTpyK,r,arK з

працiвниками. що
приймаtоться на роботу. з

техrliки безпеки, виробничоТ
caHiTapii. гiгiсни працi та
ilротипожеrtноТ охорсlни.

lIостlино роботодавець

4.

Аналiзl,вати стан здоров'я
прапiвникiв та вирiшувати
питання амбу,паторного т,а

с,гацiонарного оздоровлення
тих. якi iчаl<,lть хрсlнiчнi
захворк)вання

постlино виборчиЙ оргшr
первинноi
профспiлковоТ
органiзацiТ

Щорiчно Ilроводиr и об,пiк

працiвникiв за результатами
профiлактичних та
комп-цексних медичних
оглядiв. якi поr,ребукlть
оздоровлення в санаторiях.
сана,горiях - профiлакторiях,
пансiонатах та вирiшувати
питання забезпечення ii
tlутiвками.

щоквартально виборчий орган
первинноi
профспiлковоТ
органiзацii

С]вос:часlltl забезt t ечl,вttти
працiвникiв спсLt оляI,ом Ttl

iншимrи засобами
i ндивiлl,ального захисту
згiлtrо TepMiHiB сксплуатацiТ.

щоквартально рооотодавець

9\



lb

Найменування посад та
професiй

Найменування
спецодягу та iнших
запобiжних засобiв

TepMiH
експлуатацii

Халати медичнi

11рибиральни к слуrкбових
примiщень

Ха"цат

господарсы<ий,

рукавичi гумовi

2 роки 2 пари на

мiсяць

.Щодаток Л! 6
доfовору

посад та професiй працiвникiв обласного Щентру медико - соцiальноi експертизи,
яким безоплатно видасться спецодяг та iншi засоби iндивiдуального захисry

эгану ППО
М.В.Лийза

](l"Q>

Nцп/п



Перелiк осiб, що приймали участь в розробчi колективного договору

Вiл роботолавчiв:
- Веклинець Ю.В. - головний лiкар;
- Попадич М. Ф,- заступник головного лiкаря по економiчним питанням,
- Канчiй В. М, - голова серцево-судинноi МСЕК;
- Краус Г.В. - голова Ужгородськоi мiжрайонноi МСЕК;
- Горнило М.М. - старша медична сестра контрольноi МСЕК;

Вiд первинноi профспiлковоТ органiзацiТ:
- Лийза М.В - голова первинноi профспiлковоi органiзацii;
- Ковапьова Н.М. - заступник голови первинноi профспiлковоi органiзацii;
- Говердовська Ю. М, - скарбник;
- Крупа М.Д. - член первинноi профспiлковоi органiзацii;
- Райнiш С.А. - член первинноi профспiлковоi органiзачii.

Го-по Brr Юрiй ВЕКЛИНЕЦЬ

rБl.*..'{
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