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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договiр (далi Кд) укладено на пiдставi чинного

законодавства, "про колективнi договори iуголи" мiж роботодавцем в особi

директора (далi - роботодавечь), з однiсi сторони., i прачiвниками

Постiйнодiючих KypciB пiдвищення квалiфiкачii та перепiдготовки молодших
медичних i фармаuевтичних спецiалiстiв (лалi Курси) з лругоi сторони.

1.2. Колективний логовiр е нормативним актом, яким встановлено

норми i гарантii, права та взаемнi обов'язки cTopiH стосовно урегулювання
виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин, i який укладено з

метою посилення соцiального захисту працiвникiв, пiдвищення ефективностi

працi, удосконалення органiзачii та оплати працi, створення безпечних i

нешкiдливих умов прачi та полiпшення медико-соцiальноi допомоги,
забезпечення соцiальних гарантiй працiвникам, запобiгання трудовим

конфлiктам.
1.3. Колективний договiр

незалежно вiд iх членства у профспiлчi.
поширюеться на Bcix працiвникiв

1.4. Положення К!, е обов'язковими для виконання Сторонами та

застосування. При чьому норми, встановленi колективними договорами, не

можуть бути нижче норм, передбачеЕим законодавством Украiни.
1,5. Жодна iз CTopiH, що уклала к.ц,, не може в односторонньому

порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, якщо iнше не

передбачено законодавством,
1.6. кД набирае чинностi з дня його пiдписання i дiс до 'ri перегляду

або укладення нового. У перiод дii кд Сторони можуть, за вза€мною

домовленiстю, вносити до нього змiни i доповнення, а також при змiнi

законодавства зобов'язуються оперативно вносити змiни в даний КД,

Прийнятi нормативнi акти, щО забезпечують бiльш високi гарантii нiж

передбаченi К.ц,, мають прiоритет перед вiдповiдними положеннями цього

кд.
1.7. Сторони домовилися на час дii КД забезпечувати здiйснення

заходiв щодо попередження колективних трудових спорiв (конфлiктiв),, а у
разi ix виникнення прагнути до ix вирiшення вiдповiдно до чинного

законодавства.
1.8. кд, змiни та доповнення до нього пlдлягають повlдомнlи

ресстрачii в порядку установленому чинним законодавством.

Роздi.п ll. ОРГАНIЗАЦlЯ ПРАЦI. ЗАБЕЗПЕLlЕННЯ ПРАlll.

Робоr одавеltь зобов'язус,rься:
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2.1. ознайомити Bcix працiвникiв, а також новоприйнятих працiвникtв

з кд i правилами трудового розпорядку, забезпечити ix необхiдними для

виконання роботи засобами.
2.2. Розробити i затвердити для кожного працiвника посадовi

iHcTpyKuii, ознайомити з ними i вимагати вiд працiвникiв використання прав

та обов'язкiв застережених тiльки трудовими договорами.
2.3, Рiшення про змiни в органiзачii праui, скорочення чисельностi або

перепрофiлюванняштату прачiвникiв, лiквiдацiю, реорганiзачiю,
пiдприсмства узгоджувати з прачiвниками не пiзнiше

здiйснення цих заходiв.
нlж за 3 мiсяцi до

2.4. Здiйснювати прийом на роботу нових працiвникiв лише у випадку

забезпечення повноi продуктивностi зайнятостi працюючих l якщо не

прогнозусться Тх вивiльнення на пiдставi п,1 ст.40 КЗ пП УкраТни.

2.5. Забезпечити протягом року переважне право на працевлаштування
на пiдставi п.l ст.40 КЗпП Украiни, упрацiвникам, вивiльненим з установи на пiдставt п.l cT.4U кJпll украlни, у

разi виникнення потреби прийняття на роботу працiвникiв аналогiчнот

професii.
2.6. Не звiльняти працiвникiв з роботи з iнiцiативи директора без

достатнiх пiдстав i попереднього погодження з працiвниками.
2.7. Установити режим роботи у вiлповiдностi до правил внутрiшнього

трудовогО розпорядку та чинного законодавства . ([олаток Nэl),

Працiвники зобов'язуються:

2.8. Сприяти дотриманню праt"tiвникапtи труловоi дисциплiни
правиЛ внутрiшньогО розпорядку, прийнятих в ycTaHoBi ( Додаток Jфl),

2,9. Запобiгати виникненню колективних трудових спорiв (конфлiктiв),

а в разi виникнення прагнути ix розв'язання в порядку дlючого
au*оподu".r"а, При необхiдностi створити комiсiю для розгляду цих спорiв,

2,10. Забезпечити Bci необхiднi умови для ефективноi роботи KoMicii по

розгляду iндивiдуальних трудових спорiв.
2.11. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та

соцiального захисту вивiльнених працiвникiв.
2.12. !авати згоду на вивiльнення прачiвникiв лише пiсля

використання Bcix можливостей для забезпечення трудових вiдносин.

забеiпечувати надане законодавством переважне право на залишенi на

роботi окремим категорiям працiвникiв.

Сторони зобов'язуються :

2.13. Прагнути до недопущення виникнення колективних трудових

спорiв (конфлiктiв), а в разi iх виникнення - до найшвидшого розв'язання,

роздiл III. нормувАння Й оплдтд прАцI.

Роботодавець зобов' язусться :



3.1. Установити технlчно

обслуговування, чисельностi),
обгрунтованi норми прачi ( норми часу,

З.2, Про змiни дlЮчиХ аOО вс,l,анOвJltrrrил n\JDrr,\ llv1,ýl

iнформуватиЪраuiвникiв не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до jx'1}1lljIi"ii:
'"*"";i.-;;;;;;;;;,-ь"рми, системи оплати працi, KoHKpeTHi, розмiри

тарифних ставок, посадових окладiв, доплат i надбавок до них вlдповlдно

до чинЕого законодавства,
3.4. Здiйснювати премiювання працiвникiв згiдно з Положенням про

премiювання ( додаток Ng2 до цього КД),

з.5. Виплачувати заробiтну плату двiчi на мiсяць: заробiтна плата за

змiни дiючих або встановлених нових норм працl

вiдповiдно

виплати.
працiвниками,

/

nap*y nono"""y ,i""ц" - 16 числа та 1 числа остаточний розрахунок за

uйпръu"о"чrrий мiсяць. У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться

з вихiдними, святковим або не робочим днем, заробiтна плата виплачу€ться

розмiри i пiдстави утримання, суму зарплати, 
1ло 

належ1]| 
1о

З,7 . Про Bci змiни умов оплати працl, узгодженl з

iнформувати прачiвникiв не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi,

Праuiвники зобов' язуються:

3.8. У разi порушень роботодавчем умов колективного договору про

оплату працi ставити питання про притягнення до вiдповiдальностi винних

посадових осiб.
3.9. Здiйснювати свосчасний контроль за дотриманням вимог Кодексу

законiв про працю, Закону Украiни "про оплату праui" та iнших

,u*o"oouu"rl< u*ii" aroaourto onnu" працi, виплати доплат, надбавок,

роздiл ly. роБочиЙ чАс l чАс I}Iдпочинку,

Сторони домовилися:

4.1. Затверлити в ycTaHoBi такий режим роботи:
-початок робочого дня - 9.00;

-закiнчення пробочого дня - 17,00;

-вихiднi днi - субота i недtля"

тривалiсть робочого дня непередоднi святкових днiв скорочуеться на одну

ст.ст.50,52 КЗпП Украiни,
4.З. Залучати окремих прачiвникiв до роботи у вихiлнi ( неробочi,

святковi) днi або в понаднормовий час можна тiльки у *""тI:::]___"_1падКаХ

за погодженНям iз трудоВим KoMiTeToM для виконання невiдкладнух эобiт,

невиконання яких може спричинити для установи несприятливl наслlдки,

4.4. Встановити BciM працiвникам установи гарантовану тривалiсть

щорiчноТ вiдпустки згiдно дiючого законодавства, Постанови Кабiнеry

4



MiHicTpiB Jф346 вiд |4.04,97 р. ,,Про затвердження порядку надання щорlчноl
ocHoBHoi вiдпустки".

4.5. Установити iншi види додаткових оплачувальних вiдпусток,

передбачим законодавством.
4.б. На прохання працiвника вiдпустка може бути подiлена на частини

буль-якоi тривалостi за умови, що основна безперервна if частина

становитиме не менше 14 кменларних днiв, згiдно ст. 1 2 Закону УкраТни
"Про вi.чпустки".

4.7. Надавати працiвникам вiдпустку без збереження заробiтноi плати

за ix заявами за сiмейними обставинами та з iнших причин на TepMiH,

обумовлений угодою мiж працiвником та адмiнiстрацiсю, аJIе не бiльше 15

календарних днiв на piK.

Працiвники зобов'язуються :

4.8. Здiйснювати контроль за дотриманням чинного законодавства з

питань робочого часу, часу вiдпочинку.

Роздiл V. ОХОРОНА ПРАЦI.

Роботодавець зобов' язусться :

5.1. 11роволити навчаFlня та iнс,груктаж працiвникiв з ,гехнiки безпеки.

виробничоI caHiTapiT, гiгiсни працi та протипожежноi охорони.

5.2. забезпечити на кожному робочому мiсцi безпечнi та нешкiдливi

умови прашi, наявнiсть необхiдних засобiв вiдповiдно до вимог законодавства

про охорону прачi.
5.3. Органiзувати проведення перiодичного медичного огляду

прачiвникiв установи.

Працiвники зобов'язуються:

5.4. Здiйснювати контроль за станом умов пра1-1i, виконання

комплексних заходiв щодо забезпечення нормативiв безпеки.

5.5. Вносити на розгляд роботодавця пропозичii щодо оздоровлення

умов працl працlвникlв.

роздiл vl. розвиток соцIАльноi сФЕри, соцIАльно_трудовI
пIльги, гАрАнтIi, компЕнсАцIi.

Роботодавець зобов' язусться :



i

6.1. При виходi на пенсiю працiвнику, виплачувати грошову допомоry

в розмiрi 3 мiсячних посадових окладiв,

6.2. ВиплачУвати BciM працiвникам при. наданнi щорiчноi вiдпустки

одноразову допомоry на оздоровлення у розмiрi середньомiсячного заробiтку

працiвника.
6.3. Надавати пiльговi путiвки на санаторно-курортне лlкування

працiвникам пiдприсмства (в першу черry ветеранам) з оплатою у 10%

Baprocri путiвки за рахунок пiдприсмства_(пр_и наявностi коштiв),

6.4. Надавати додаткову uiдпу"пу iз збереженням заробiтноi плати:

- на одружнення -3 днi ;

- у випадку cMepTi близьких родичiв -3 днi;

6.5. Надання одноразовоi допомоги на соцiально-побутовi послуги в

розмiрi середньомiсячноi заробiтноi плати,

6.7. З нагоД" "u",u 
8 Березня нагородити Bcix жiнок установи

подарунками або премiями (при наявностi коштiв)' 
--_л_--- -:_лх

6.8. З нагоди."rru Houb,o року забезпечити подарунками дiтей (до lЗ

poKiB) прачiвникiв установи за рахунок фонлу соцiального страхування з

тимчасовоi втрати працездатностl,
6.9. З нагоди Дня Медичного працiвника та,Д,ня Вчителя - премlювати

праuiвникiв установи (при наявностi коштiв),

Прачiвники зобов'язуються:

6.10. ЗабезПечити контроль та гласнiсть в наданнi працiвникам

установи трудових пiльг, гарантiй, компенсачiй,

6.11. Здiйснювати контроль за цlльовим використанням. коштiв, що

видiляються адмiнiстрацiсю на соцiальнi, культурнi та оздорповчl заходи,

РоздiлчII.гАРАнТIiДшЛьносТIРоБотиТРУДоВого
KoMITETy.

Працiвники зобов' язуться:

7.1 . СприятИ створеннЮ наJIежниХ умов для дiяльностi трудового

KoMiTeTy.
l.Z. Не допускати звiльнення з роботи за iнiцiативою працlвникlв, якl

обранi ло складу трудового KoMiTeTy без погодження з вlдповlдними

органами.
7.3. Сторони несуть вiдповiдмьнiсть за порушення i не виконання

цього колективного лоiоuору на умовах i.B порядку, передбаченому КЗпП

V*|uin" та ЗаконУ Украiни ;Про *on"*,"BHi договори та угоди",

Роздiл VIIl. ПРИКIНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ,



Сторони домовилися:

здiйснювати контроль за виконанням цього Колективного

договору.
8.2. .Щва рази на piK розглядати хiд виконання цього КД на загальних

зборах трудового колективу, 
l кд.

8.З. Притягувати до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконанн]

I-{ей колективний договiр пiдписали:

2021 р.
днтонiна ЦIПкдЛо

2021 р,
lрина ШАРАНДАКОВА

м.п.

Представник працiвникiв:



flиректор Постiйнодirочих KypciB пiдвищення
кваriфiкашiТ та перепiдго говки Ntолодших
медичлtих i {е втичн их спецiал i cTi в

202lp.

прАвилл
внутрtшнього трудовоtо розпорядку
Постiйно дiючих KypciB пiдвищення
перепiдготовки молодших медичIiих
спецlаJlстlв

I. здгдльнl ПОЛОЖЕННЯ

l. Вiдповiдно до Конститучii Украiни кожен громадянин Украlни мас

право на працю, тобто на одержання гарантованоi роботи, з оплатою працi
УкраiниВiдповiдно Конститучii Украiни

вiдповiдно до ri кiлькостi та якостi i не нижче встановленого державою
мiнiмального розмiру.
2. обов'язок i справа честi громадянина - добросовiсна праця в обранiй ним
сферi суспiльно - корисноi дiяльностi, дотримання тру,човоi дисциплiни.
Трулова дисциплiна забезпечуеться створенням необхiдних

органiзачiйнИх та економiчних умоВ для нормальНоТ високопрОдукти вноi

роботи, свiдомим ставленням до прачi, методами переконання, заохочення

за сумлiнну працю.
3. Труловий розпорядок на Постiйнодiючих курсах пiдвищення квалiфiкаuii
та перепiдготовки молодших медичних i фармачевтичних спецiалiстiв (

налалi Курсах), визначаеТься правилами внутрiшнього розпорядку, якi

сприяютЬ змiцненнЮ труловоi дисциплiни, органiзачii працi на науковiй

ocHoBi, рацiонмьному використаннi робочого часу, високiй якостi роботи
по забезпеченню задоволення потреб закладiв охорони здоров'я у
пiдвищеннi квалiфiкачiТ, перепiдготовцi молодших медичних спецiалiстiв,

удосконаленню форм i методiв навчання.
4. Питання, пов'язанi iз застосуванням правил внутрiшнього розпорядку
вирiшуеться директором KypciB в межах наданих йому прав, спiльно або за

погодженням iз профспiлковими органами., а також трудовим колективом,

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ.

5. Прачiвники реалiзують право на працю шляхом укладання трудового

(ЗАТI}ЕРДЖЕНО>

лля працiвнrrкiв
квалiфiкачii,га
i фармаllевтичних

l
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6. При укладаннi трудового договору громадянин зобов'язаний подати

паспорт або посвiдчення особи, трудову книжку, документ про ocBiTy (

спецiальнiсть, квалiфiкачiйну категорiю).
7. Укладання трудового договору оформляеться наказом директора KypclB

про зарахування працiвника на роботу, в якому повинно бути вказано

найменування посади, вiдповiдно до штатного розпису та умови оплати

праui.
8. .Що початку роботи директор зобов'язаний:
- роз'яснити праuiвниковi його права i обов'язки;
- ознайомити з правилами внутрiшнього трудового розпорядку;
- визначитИ робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи
технiчними засобами навчання, унаочненням;
- провести iнструктаж працiвника з технiки безпеки, caHiTapii, гiгiени

прачi та протипожежноi безпеки.
9. На Bcix працiвникiв через 5 днiв пiсля прийняття на роботу заводяться

труловi книжки, у порядку, встановленому законодавством.
Труловi книжки прачiвникiв зберiгаються як документи сувороi

звiтностi в закладах iycTaHoBax освiти.
10, Прачiвник повинен виконувати доручену йому роботу особисто i не

ма€ права передоручати ii виконання iншiй особi, за винятком випадкiв,

передбачених законодавством.
.Щиректор не мае права вимагати вiд прачiвника виконання роботи, не

обумовленоi трудовим договором,
11. Припинення трудового договору може мати мlсце тlльки на пlдставах,

передбачених законодавством.
Праuiвник ма€ право розiрвати труловий логовiр, укладений на

невизначений строк, попередивши про це директора письмово за 2 тижнi,

у разi, коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним

бажанням, зумовлена неможливiстю продовжувати роботу з поважних

причин, труловий логовiр мае бути розiрваний у строк, на який вказус

працiвник.
Розiрвання трудового договору з iнiцiативи керiвника може бути

проведено лише за попередньою згодою профспiлкового KoMiTeTy, KpiM

випадкiв, передбачених законодавством.
12. Припинення lрудового договору оформляеться наказом директора,
який зобов'язаний у день звiльненнJI видати працiвниковi н€Lпежно

оформлену трудову книжку, провести з ним розрахунок. У разi звiльнення

npuuiun"nu з iнiцiативИ директора BiH зобов'язаний видати йому копiю

nu*ury npo звiльнення. .Д,ень звiльнення вважаеться ocTaHHiM днем роботи.

III. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРАЦIВНИКIВ.

l3. Праuiвники зобов'язанi :

9



- працювати чесно i сумлiнно, своечасно i точно виконувати

розпорядження директора, дотримуватися труловоi дисциплiни, дбайливо
ставитися до майна;
- вчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для
продуктивноi праui, утримуватися вiд дiй, що заважають iншим
працiвникам, виконувати ix функцiональнi обов'язки;
- дотримуватися порядку та чистоти на сво€му робочому мiсцi;
- дотримуватись професiйних обов'язкiв педагогiчних i медичних
працiвникiв, вимог професiйноi етики iдеонтологii, пропагування, в тому
числi i власним прикладом, здорового способу життя, надання
консул ьтативноI допомоги своТм колегам:
- додержуватись зобов'язань з охорони працi та правил внутрiшнього

розпорядку;
- сисlе\,lатично пiдвишувати piBeHb проtРесiйних знань та педагогiчноТ
майстерностi.
14. Педагогiчнi працiвники мають право на:

- захист професiйноi честi i гiдностi;
- вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання, виявлення педагогiчноi
iH iцiати ви;
- iнливiл1 альну педагогiчну дiяльнiсl ь:

- участь у громадськоvу самоврядуваннi:
- пiдвищення квалiфiкачii, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсту, програм,

форм навчання, органiзацiй та установ, якi злiйснюtоть пiдвищення
квалiфiкачii,га перепiдготовку.
l5. Коло обов'язкiв, якi виконус працiвник за свосю спецiальнiстю,
квалiфiкачiею або посадою, визначасться професiйними обов'язками
педагогiчних та iнших працiвникiв KypciB, передбачених посадовими
iнструкuiям и.

i Iv. oCHoBHI оБов,язки дирЕкторА KypCIB

l6, l]иректор зобов'язани й:

- правиJIыlо органiзувати праurо rrрачiвникiв, щоб кожен працював за

свосю crIeцia.lIbHicTIo i квапiфiкаuiсtо, мав закрiплене за ним робоче Micue;

- своечасно до початку роботи ознайомлювати iз встановленим завданням,

забезпечити здоровi, безпечнi умови праui;
- створювати умови для забезпечення - задоволення потреб закладiв
охорони здоров'я у пiдвищеннi квалiфiкачii i перепiдготовцi молодших
медичних i фармачевтичних спецiалiстiв, оновлення i поглиблення
професiЙних знань KypcaHTiB, забезпечення оперативного оволодiння
слухачами KypciB сучасними досягненнями медичноi науки i практики;
- всiляко розвивати форми органiзачii i стимулювання праui, здiйснювати
послiдовне проведення заходiв. спрямованих на пiдвищення якостi.

розширення практичноi направленостi, удосконалення форм та методiв
навчання;

l0



- постiйно удосконалювати органiзацiю оплати працi, економно
рацiонально витрачати фонд оплати працi, не допускати rrорушень
застосуваннi дiючих умов оплати праt_ti:
- забезпечувати трудову i виробничу дисциплiну, постiйно здiйснювати
органiзаторську, економiчну i виховну роботу, спрямовану на ix
змiцнення, рацiональне використання трудових pecypciB;
- застосовувати дисциплiнарнi стягнення до порушникiв труловоi
дисциплiни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;
- неухильно дотримуватися законодавства про працю i охорону працi,
забезпечувати належне обладнання робочих Micub ( ),наочнення, технiчнi
засоби навчання );- створювати умови трудового колективу для пiдвищення якостi
викладацькоi дiяльностi, успiшного виконання зобов'язань та планiв,
свосчасного пiдведення пiлсумкiв, забезпечення поширення передового
досвiду та iнших iнiцiатив прачiвникiв;

i

у

- забезпечувати систематичне пiдвищення рiвня професiйноi квалiфiкацii
праuiвникiв та рiвня ix економiчних i правових знань;
- додержуватися умов колективного договору, чуйно
повсякденних потреб працiвникiв та слухачiв KypciB
надання iM установлених пiльг i привiлеiв;
- створювати для колективу необхiднi умови для виконання ним cBo'lx
вповноважень, сприяти створенню у колективi дiловоi, творчоi
обстановки, всiляко пiдтримувати i розвивати iнiuiативу i активнiсть
працюючих, своечасно розглядати критичнi зауважеrtня;
- забезпечити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, наJIежне
технiчне обладнання робочих мiсць, створювати здоровi та безпечнi умови
працi, необхiднi для виконання працiвниками трудових обов'язкiв;
- видавати заробiтну плату у встановленнi строки, надавати вiдпустки BciM
працiвникам закладу вiдповiдно

Щиректор здiйснюе cBoi
профспiлковим KoMiTeToM з
колективу.

ставитись до
забезпечувати

до графiка вiдпусток.
обов'язки спiльно або з погодженням iз
врахуванням повноважень трудового

ч. роБ()tltlt]i .lдс l лiого використАннrl

17. Час початку, закiнчення роботи встановлюеться наступним:
I Iочаток роботи - 9.00
Закiнчен ня роботи - l7.00

l 8. Кожен прачiвник KypciB зобов'язаний вiдмiтити свiй прихiд на робо-l,у
до початку роботи, а по закiнченню робочого дня залишити свое робоче
мlсце
19.

у порядку.
Забороняеться в робочий час:
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- вiдволiкати працiвникiв вiд ix безпосередньоi роботи, викликати або
знiмати ix з роботи для виконання громадських обов'язкiв i проведення
рiзного роду заходiв, не пов'язаних iз професiйною дiяльнiстю;- скликати збори, нарали, засiдання, наради з питань, що не пов'язанi з
навчальним процесом.
20, Графiк вiдпусток затверджу€ться директором KypciB для Bcix
працiвникiв з врахуванням плану роботи KypciB на piK ( липень - серпень) .

21. Розпорядок роботи викладачiв.
9.00 _ 9.15 -

9.20 - 9.45 -

нарада у директора.
пiдготовка до занять

l0.00 _ l6.05 проведення занять згiдноl U.UU - l o.U) - проведення занять згlдно розкладу
l 6. l 0 - 1 7.00 - проведення консультацiй, вiдробки пропущених занять

викладачами KypciB згiдно графiка:
Понедiлок - I {iпкало A.I.- директор KypciB
BiBTopoK - Литовченко Л.Г.- штатний викладач по терапевтичному

циклу дисциплiн;
Середа - Шарандакова I.Ю.- зав.навч.методичним кабiнетом KypciB,

викладач акушерства i гiнекологiТ;
Четвер - Небесник LM. - штатний викладач по хiрургiчному циклу

дисци пл iH;

I{ей час використовусться також для написання календарно -тематичних
планiв, методичних розробок, пiдготовки навчально - методичних
комплексiв, TecTiB та роботи над новинками медичноi лiтератури.

П'ятниця - проводиться пiдсумкова нарада при директорi.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ В РОБОТI.

22. За зразкове виконання обов'язкiв, пiдвищення якостi пiслядипломноi
пiдготовки молодших медичних спецiалiстiв, за тривалу i бездоганну
працю, новаторство, застосовуються заохочення, затвердженi трудовими
колективами у правилах внутрiшнього розпорядку,
23.Заохочення застосовусться директором за погодженням з профспiлковим
KoMiTeToM, оголошуються наказом iзаносяться до трудових книжок.
24. Прачiвникам KypciB, якi успiшно i сумлiнно виконують своi труловi
обов'язки, надаються в свою черry переваги та пiльги в галузi соцiально -
культурного обслуговування( путiвки ло caHaTopiiB, булинкiв вiдпочинку).
Таким прачiвникам надаеться перевага при просуваннi по роботi.

VlI. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА
ДИСЦИПЛIНИ.

порушЕння трудовоi

25. Порушення трудовоi дисциплiни, тобто невиконання або не н€шежне
виконання з вини працiвника, покладених на нього трудових обов'язкiв,
тягне за собою застосування заходiв дисциплiнарного стягнення або
громадського впливу.
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26. За порушення труловоi дисциплiни до працiвника може бути

застосовано тiльки одне з таких заходiв стягнення:
1. догана; 2. звiльнення.

27. .Щиректор ма€ право замiсть накладання дисциплiнарного стягнення
передати питання про порушення труловоi лисциплiн И на розгляд трудового

колективу KypciB.
28,,Щисчиплiнарнi стягнення застосовуються безпосередньо за

проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення,

часу звiльнення працiвника вiд роботи в зв'язку з

непридатнiстю або перебування його у вiлпустчi, ,ц,исчиплiнарне стягнення

не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчинення провини,

29. До застосування дисциплiнарного стягнення директор повинен зажадати

вiд порушника труловоi дисциплiни письмовi пояснення. Вiдмова
прачiвника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування

стягнення.
за кожне порушення труловоi дисциплiни може бути застосовано лише

одне дисциплiнарне стягнення.
30. Стягнення оголошу€ться в наказi iз зазначенням мотивiв його

застосуваннЯ i повiдомляеться працiвНиковi пiД розписку у триденний

TepMiH,
Зl. Якщо протягом року з

працiвника не буде пiддано
вважа€ться таким, що не мав

Правила внутрiшнього трудового розпорядку закладено на ocHoBi Наказу

МОЗ Украiни вiд l8 листопада 2000р. N9 204 ( Про затвердження Галузевих

правил внутрiшнього трудового розпорядку), Наказу Мон Украiни вiд 10

квiтня 2000 р. > N9 73 ( Про Типовi правила внутрiшнього трудового

розпорядку лля прачiвникiв навчально - виховних закладiв системи

MiHi.r"pcT"a освiти Украiни>, доведенi до вiдома ycix працiвникiв
Постiйнодiючих KypciB пiдвищення квалiфiкачii та перепiдготовки

молодших медичних i фармачевтичних спецiалiстiв.

виявленням
не рахуючи
тим часовою

дня накладання дисциплiнарного стягнення
новому дисциплiнарному стягненню, то BiH

дисциплiнарного стягнення.t

..
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зАтвЕр/iжЕно
[иректор Постi йнодiючих KypciB
пiдвищення квалiфiкацii та

вки молодших
евти!Iних

цIIlкАJlо
2021р.

IIОЛОЖЕtIIIЯ

lIpo премiювання праtliвltикiв KypciB ll i/lBrl пlеп rlя
ква;IiфiкаuiТ та перепiлготовки мOJIOлluих ме/lичllих i

фармаuевтичних cпerlia.llicTiB Закарпатськоi об.паст,i

l, Лирекцiя мае право премiювати працiвникiв згiлно I Iаказу МОЗ
Украiнrл N,]lбl/l37 вiл 06.04.200l року <tlpo впрова.Ilх(еlIня iзатверJl;кеllttя

),N{0l] оIlJIаl,и IIparti праlliвrtикiв закладiв охороItи з/lсlров'я l,а ycl,aHoI]

ctlltia.;tbtto1,o,]axиc,гy IIассJIсItltя).
l. ( )с 11рз11| зi.lвдаtlllя прспtirоваltllя:
- IIl,цвиlцити зацlкавлеI{lсть працlвникlв KypclB в пoкpallleнHl Iiоказникlв

р()ооти та пlдвиlценIlя рlвня KypcoBol I]l/iготовки моJIо.lluIих ме/lичtlи\
ctleцia;ticTiB областi;
- забезIIечиl,и високi lIоказники успitпностi i вi,,tвi-lуваrrrlя заllя,гь

KypcatITaM;
- лосягнути кращих результатiв впровадження в навчальний процес ТЗН,
комп'ютеризацii тестового контролю вхiдного та вихiдного рiвня знань
KypcaHTiB;
- систематично знайомити слухачiв KypciB з новими методичttими
технологiями, досягненнями медичноi науки i технiки;
- економне використання енергоресурсiв (свiтло, вода, тепло).
3. Щирекчiя

викоIIаlItiя
ма€ право препtiюваrtня працiвrrикiв KypciB за умови
плану гIiдготовки молодш их мелич н их ct Iettia.ll i с,гi в областi.

Розмiр премiй в межах кошторису. При цьому враховуються Ilоказники

роботи:
l) Виконання квартаJtьних. lriврiчrrих та рiчних показникiв KypcoBoi

пiдго,говки на l 10% i бiльше.
2) Щосягнення 98,5О/о вiдвiдування заня,гь сJIухачамrи KypciB.
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4)
5)

Систел.tаt,ичНе rlаllаlIня л,tетодичноТ допомоги районним лiкарttям ttри
rtpoBc]tetllti Ila Тх базi виТзttих tlиклiв.
Своечасне пiлвищення квалiфiкацii викладачiв KypciB.
Участь викладачiв у науково - практичних теIчlатичних
ceMiHapax, у роботi наукових товариств областi.

коrlферсrrItiй,

б) ПоповнеНня навч€LпьнОi аудиторii унаочнення (таблицi, графiки).
7) Участь у IIровелеIIrIi rrауково-прак.гичних конфсреrrrtiй мелсссl.ер, у

роботi рали медич}tих сестср.
8) Зu.,11,,1g1111у поззбtоJiжсtrlttх KoulTiB з \leTolo пi_lвttuiснltя r-,tрекt.ивtlrэсti

IIilвчальног,о IIpoIlec},.

4. llaHe Ilо.ltоженн8 дiйсне до його вiдмirrи.



(ЗАТВЕРДЖУЮ)
.Щиректор Постiйнодiючих KypciB пiдвищення

ква;riфiкацiТ та перепiдготовки молодших
медичних l

плАн

комплексних заходiв з охорони прачi на 2021 piK

втичних спецlалlстlв
о

лъ.
пп

Найменування
заходiв

TepMiH
виконання

Затрати,
грн

виконавець

сiчень Вiдповiдальний
за охорону
працi

]. .Що укладання нового
Колективного договору
пiдготувати пропозиuii ло
роздiлу < Охорона працi))

С iчень I]iдповiлальний
за охорону
праIti

J. Провести перевiрку
технiчного стану примiщень
навчмьного закладч.

Лютий
травень
вересень

В iдповiдальни й

за охорону
працi

4. Проводити перiодичний
iнструктаж з охорони nparri з
адмiн iстрацiею,
працiвниками закладу
та слухачами KypciB.

щомlся ця Iнженер по
технiцi безпеки
та
протипожежнот
бgэцсдцдQЗ_

5. Провести перевiрку
справностi комп' ютерноi
технiки.

щом 1ся tlя Згiдно
акту

Фоп
Балога,.[|,.

6. Провести навчання з питань
охорони працi на тему :

<Електробезпека. OcHoBHi
заходи по забезпеченню
електробезпеки>.

KBiTeHb
жовтень

Iнженер по
технiцi безпеки
та
протипожежноi
безпеки ДОЗ

7. Слiдкувати за
комплектацiею аптечки
першоi медичноi допомоги.

На
протязi
року

200 Секретар-
друкарка

8. Забезпечити проходження
медичного огляду

1 раз на
piK

Щиректор

,t6.



Всього прошито,
(пронумеровано i скрiпrlено)
16( ш rстнадцять)ярхVш iB

Ди ре кто р Щ/71ьrаi, -" _, 

",-r/


