
КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВIР

МIЖ РОБОТОШВЦЕМ ТА ВИБОРНИМ ОРГАНОМ

пЕрвинноi проФсшлковоi овглнIза,цli

комунАльного нЕкомЕрцlйного шдпри€мствА

(УЖГОРОДСЬКА MICЬKA ДИТЯЧА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ)

Ужгородськоi MicbKoi ради

Ha202l -2025 роки.

СХВАJIЕНО
Зага.llьними зборами працiвникiв КНП
<Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня>
Ужгородськоi MicbKoi ради
<14> вересня 202l року

Протокол Л! 4
вiд <14> вереснJI 2021 року

м. Ужгород
202l piK



1.Загальнi положення

Визначаючи вiдповiдно до статгi 10 Кодексу законiв про працю
УкраiЪи (КЗпII) i статгi 1 Закону Украiни <<Про колективний договiр> е

локaшьним нормативним актом, на ocHoBi якого реryлюються виробничi,
трудовi та соцiально-економiчнi вiдносини у лiкарнi, сторони домовились
про таке:

I_{ей колективний договiр (дшri - ,Щоговiр) розроблено вiдповiдно до
Констиryчii Украiни, КЗпП, Законiв Украiни <Про колективнi договори i
угоди>, <Про охорону працЬ>, <Про оплату працi>, <Про професiЙнi
спiлки, iх права та гарантii дiяльностЬ> <Основи законодавства про
охорону Украiни>, <Про державнi фiнансовi гарантii медичного
обслуговування ЕаселеннJID, положень Генеральноi Угоди мiж Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни i профспiлковими об'еднанням та профспiлками
УкраiЪи та органiзацiями роботодавцiв, галузевоi Угоди мiж
MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украihи та Щt профспiлки працiвникiв
охорони здоров'я, угоди мiж обласною державною адмiнiстрацiсю та
обласною радою профспiлок, iнших нормативно-правових aKTiB щодо
дiяльностi закладiв охорони здоров'я.

Сторонами,Щоговору е:

о Уповноважений державою орган, роботодавець - Комунальне
некомерцiйне пiдприемство кУжгородська MicbKa дитяча клiнiчна
лiкарня> Ужгородськоi MicbKoi ради (далi - роботодавець) в особi
директора Рошко Iгоря Гавриловича, якиЙ дiе на пiдставi Стаryту
КНП <Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня>;

о Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii кнп
кУжгородськоi MicbKoi дитячоi клiнiчноi лiкарнi>>, - профспiлковий
KoMiTeT, який згiдно зi статгею 20 Закону УкраiЪи <Про професiйнi
спiлки, ix права та гарантii дiяльностi> визначаеться повноважним
представником на ведення колективних переговорlв, укпадення
колективного договору та пiдведення пiдсумкiв його виконання вiд
iMeHi найманих працiвникiв (лалi - ВО IIПО) в особi голови
виборного оргаЕу первинноi профспiлковоi органiзацii Гулянич -

KaKypiHoi Марiанни Михайлiвни.

При укладеннi ,Щоговору обидвi сторони виходять з того,

цього колективЕок) договору не можуть погiршувати
що умови

становище
працiвникiв у порiвняннi з чинним законодавством Украiни, а
встановленi законодавчими та iншими нормативними актами норми

розглядаються як мiнiмальнi державнi гарантiТ i не можуть бути
перешкодою для встановлення бiльш високих соцiальних i економiчним
пiльг за HMBHocTi ре€шьцих можливостей виробничого, матерiа:tьного та

фiнансового забезпечення зобов'язань, що приймаються цим договором.
Цей колективний договiр укладено з метою реryлювання

господарських, трудових та соцiальцо - економiчних вiдносин,



узгодження iнTepeciB найманцх працiвникiв i роботодавця, а також
визначеЕIIЯ додаткових заходiв соцiального захисту працiвникiв з
урахуванняМ фiнансовогО стану медичного закладу i добросовiсноi працi
кожногО працiвника, а також з метою захисту iх прав та iHTepeciB на
piBHi, не Еижчому, нiж передбачено чинним законодавством та галузевою
i Генеральною угодами.

.Щоговiр )rкJIадено, виходяЕIи з таких принципiв:
. паритетностi представrrицтва cTopiн договору, взаемЕоi довiри й

поваги, дотримацнrI принципiв соцiального партнерства;
. розмежування прав i вiдповiдальностi cTopiH;
о рiвноправностi cTopiH у BHeceHHi пропозицiй щодо змiсry договору;. урахуванЕя реальЕих можливостей матерiального, виробничого i

фiнансового забезпечення зобов'язань cTopiн;
о добровiльностi у прийнятгi зобов'язань.

Положення .Щоговору дiють безпосередньо i е обов'язковими дJUI
викоЕанI як Роботодавцем, так i во I]пО та BciMa працiвниками
закJIаду.

.Щiя.Щоговору поширюеться на Bcix найманих працiвникiв лiкарнi, ут,ч. прийнятих на робоry пiсля прийняття цього ,,Щоговору. Строк дii
,Щоговору визначаеться TepMiHoM на 5 poкiB з дня йогЬ пiдписання
сторонами.Щоговору та реестрацii в установлеЕому порядrry вiдповiдно до
ст. 17 КЗпП.

_ Змiни в керiвЕицтвi, складi, cTpyKrypi, назвi cTopiH не тягнуть за
собою зупинепня дii цього ,,Щоговору. Змiни i доповпення до .Щоiовору
вносяться за згодою cTopiH з наступним схв€шенням на зборах
працiвникiв у випадках:

о змiН чинногО законодавства УкраiЪи з питаЕь, що е предметом
колективЕого договору;. змiн до Генеральноi, галузевоi, регiональноi угод.

. Жодна зi cTopiH, яка укJIала цеЙ договiр, не може протягом усього
TepMiKY його дii в одностороЕньому порядку приймати рiшення, що
змiнюють норми, положення, зобов'язання ,щоговору, а також припиняти
iх виконацня, oкpiм змiн, якi приЙнятi на законодавчому piBHi.

Переговори з укпаденЕя tIового (продовження дii цього) .Щоговоруна ЕаступнИй TepMiH, починаються не пiзнiше одного мiсяця до
закiнчення TepMiHy його дii.

Пiсля схвалення,Щоговору зборами працiвникiв уповноваженi
предст€вники cTopiH у п'ятиденний TepMiH пiдписують його i
направляють дJUI реестрацii до Ужгородськоi MicbKoi ради,

Змiст.Щоговору доводиться до вiдома ycix найманихJMlcT логовОру доводиться до вlдома ycix найманих працiвникiв
лiкарнi у двотижневий TepMiH пiсля повернення його , р...rрuцii, а також
до вiдома новоприйнятих працiвникiв перед виданням наказу про прийом
ik на робоry.

Щей .Щоговiр обговорюеться мiж працiвниками i був схваrrений
зага.льними зборами працiвЕикiв, протокол Nч 4 вiд l4,09.21p.
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Колективний договiр набирае чинностi з моменту його пiдписання

уповЕовФкеними представниками cTopiH, його реестрацii i дiе до

укладення tIового договору. Строк дii.Щоговору визначаеться TepMiHoM на
п'ять poKiB з дня його пiдписання сторонами .Щоговору та реестрацl1

2. Труловi вiдносини i забезпечення зайнятостi
працюючих

Роботодавець зобов'язусгься :

2.|. Забезпечити ефективну дiяльнiсть лiкарнi шляхом
рацiопальяого використання фактичних обсягiв коштiв НСЗУ,
бюдясетного фiнансування, платних посJIуг i позабюджетних
надходя(ень для пhвищення якостi надання медичноi допомоги.

2.2. Здiйснювати аналiз потреби та використання трудових
peclpciB.

2.3. Забезпечити збереження i розвиток матерiально-технiчноi бази
лlкарн1,

2.4. Застосовувати:
- методи матерiального й морального стимулюваЕня працi;
- методи рацiонального використанюI обладнання та апаратури,

технiчних засобiв.
2.5. Вживати Bcix можJIивих заходiв дш запобiгання

необцрунтовацого скороченrrя робочих мiсць з метою недопущення
погiршення якостi та досryпностi Еадання медичноi допомоги дитячому
цаселенню MicTa.

2.6. Припинення трудових вiдносин з працiвниками допускати
лише при скороченi штатiв, вр€lховуючи права працiвникiв Еа
достроковий вихiд на пенсiю згiдно з чиЕIlим закоЕодавством, з iнших
приtIин вiдповiдно до чинного законодавства. З метою запобiганця
звiльнення працiвникiв вживати TaKi заходи:

- призупинити прийнятгя на роботу нових працiвникiв;
- обмежити роботи за сумiсництвом;
- перемiстити працiвникiв, за iх згодою, на iншi робочi мiсця до

iнших струкryрних пiдроздiлiв (у межах спецiальностi, квалiфiкацii чи
посади);

- надавати працiвникам можливiсть працювати на умовах
неповного робочого часу з оплатою працi пропорцiйно вiдпрацьованому
часу (за фактично викоЕану робоry) в межах коштiв, отриманих вiд
замовника медиtIнIr( послуг та власника, решту часу повного робочого
для вiдпрацьов)aвати в рамках наданнrI платних послуг iз збереженням
повноi трива.постi щорiчних основноi та додаткових вiдпусток та iнших
гарантiй, пiльг, компенсацiй, встановлених законодавством та цим
Колективним договором.

- тимчасово перевести працiвникiв, якi пiдлягають звiльненню, за
ix згодою, на iEmi роботи, не обуrлtовленi трудовим договором;



_ перевести, за згодою працiвцика, на роботу з режимом неповного
робочого часу;

- надати можливiсть працiвникам, якi мають необхiдний загальнийТрУдовий та пiльговий, спецiальний стаж роботи, "фо;;;,.;-;;;iд ""пенсiю.
- В разi Ееможливого уникнення сиryацii щодо масовоговивiльнення працiвникiв з iнiцiЬиви робоrооu"ц" (ст. 48 ЗУ <Прозайнятiсть населення>), надати во йО завчасно iнформацiю проприЕIини та перелiк вивiльнених посад для розробки во йО *оirй"п.узаходiв щодо под€rльшого забезпечення 

^ 

зайнятостi npuui"r"*i", 
"n;вивiльнюються.

Оптимiзацiю штатiв (скорочення) в першу черry здiйснювати зарахунок скорочеЕня BaKaETIlиx посад.
2.7. Приймати )ласть в обговореннi рiшень про лiквiдацiю,

реоргапiзацiю стуктурних пiдроздiлiв, змiну формr_Ъ".rо.i' 
"оочасткове зупинення лiкувально-дiагцостичного процесу, що тягнуть засобою скорочення пiдроздiлiв, Йатци* ,o.uo, при цьому забезпечитинадання ВО IIПО iнформацii з цього питання, включаючи iнформацiюпро причиЕи наступЕих звiльнень, кiлькiсть i категорii пр"цl"rrЪi'ir*r*

це може_ стосуватися), TepMiH проведення звiльнення.
2.8. Не пiзнiше нiж через три мiсяцi з часу прийrrятгя такого

рiптепня проводити *оr"уп"rй. в'о ггlо ipo з€rходи щодо запобiганнязвiльпенню чи зведенЕю ix кiлькостi ло ,inirynny або пом'якшеннюнегативЕих наслiдкiв будь-якого звiльцення lcT..iz ý"*о*у У-;;йЬ"професiйпi спiлки, ik права та гарантii дiяльностЬ>).
2,9, Розглядати пропозицii.во йО про перенесення TepMiHiB аботимЕIасове припицення чи вiдмiну заходiв, повkзаних ia a"in"raro,працiвникiв, iнiцiйованих власциком.
2,10. Повiдомлятr працiвникiв персоЕ€rльЕо про звiльнення непiзнiше нiж за два мiсяцi у письмовiй 6"pii--
2. l 1, Звiльнення працiвникiв з iнiцiативи роботодавця здiйснюватиза попереднiм iнформуванням ВО ППО.
2.12. Щоводпти до вiдома держ€вну службу зайнятостi iнформацiюпро звiльпеrrня працiвникiв, iз зазначенням ik професiй, спецiаrrьностi,

квалiф_iкацii Та розмiрУ оIUIатИ працi (ст, 492 кЗпП УкраiЪи).
2.13, Надавати можливiсть бажаючим працювати за виробничою

1,._1б]ral.rro 
Ira умовах неповного робочого часу з оплатою пропорцiйноН:rуууу часу (фактичному. обсяry виконаноi роОоЙl, зiзоережеЕням трудових прав працiвникiв на оплачуванi вiдпуътки пъ""оiтривалостi, Bcix гарантiй, пiльг, компенсацiй, устаЕовлених трудовимдоговором. Вносити змiни i доповнення до посадовоi l".rру*цii'"*щовонИ значнО погiрurуютЬ права працiвника, пiслЯ Уr.Ьд*.rr"' ,профспiлковим KoMiTeToM.

2,|4. Забезпечити наставництво над молодшими фахiвцями,сприяти ix адагrтацii в колективi та професiиному зростанЕю,



2.15. Перед початком роботи довести до вiдома новоприйнятому
працiвниковi його права, обов'язки, умови оплати працi та порядок ix
змiни, умови працi на робочому мiсцi, права на пiльги i компенсацii за
робоry в особливих чи шкiдливих умовах вiдповiдно до чинцого
законодавства та р{ов цього ,Щоговору.

2.1б. Надавати профспiлковому KoMiTery на його запити вiдповiднi
дочrмецти, розрахунки дJIя можJIивостi здiйснення контролю за
дотриманням законодавства про охорону працi у т.ч. щодо заробiтноi
плати, виконанням колективного договору та заходlв з охорони прац1.

Виборний орrан
зобов'язусгься:

первинноi профспiлковоi органiзацii

2.17. Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних докумеЕтiв з
органiзацii та оплати працi про iх права й обов'язки.

2.18. Здiйснювати контроль за дотриманням працiвник€lil,tи трудовоi
дисциплiни i правил внутрiшнього розпорядку.

2.19. Забезпечувати коIrтроль за своечасним введенням у дiю
Еормативних документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii,
нормування прац1.

2.20. Сприяти попередженню виЕикнення трудових конфлiклiв.
2.2l. За необхiднiсто iнiцiювати проведенЕя спiльЕих консультацiй

з ашriнiстрацiею КНП (УМД(Л) за проблемами заЙнятостi з метою
Ех(Еття заходiв щодо запобiганЕя звiльнеЕнrlм, чи зведеншI ik кiлькостi до
uiвiмylt{y, або пом'якшення наслiдкiв звiльнеЕь.

2.22. Здiiцсlловати громадський контроль за виконанням положеЕь
rrъого роздirry, своечаснiстю внесення записiв до трудових книжок,
вплавЕли EaKEхliB про прийЕяття, звiльнення, переведеннlI на iнmy
робогу, змiни режиму працi та вiдпочинку i завчасного ознайомлення з
цЕмп Еакдrап{и працiвникiв.

2.23. Здiйснювати громадський нагляд за виконанням закоЕодавчих
та Еормативних акгiв з питань працi та зайнятостi, використанням i
завацтаженням робочих мiсць.

2.24. Надавати працiвникам правову допомоry та юридичнi
консультацii з чиЕного законодавства. Представляти та вiдстоювати ix
права у вiдносинах з власником у судових органах.

2.25, Вестц роз'яснювальну робоry серед працiвникiв лiкарнi з
питань тудових правил та обов'язкiв, ik соцiального захисту.

2.26. Забезпечувати захист працiвникiв, якi звiльняються, згiдно з
чинним законодавством. Контролювати надання працiвникам
перев€DкIIого права на продовженЕrI роботи вiдповiдно до cTaTTi 42 КЗпП
Украiни. Не доrryскати першочергового звiльнення з iнiцiативи
адмiнiстрацii вагiтних жiнок, тих, якi мають дiтей у вiцi до ,трьох poKiB
(до шести poкiB, при наявностi медичного висновку), одиноких MaTepiB з
дiтьми до 14 poKiB або таких, якi виховують дитину-iнвалiда.

2.27. В межах cBoei компетенцii вiдповiдно до ст. 38 ЗУ <Про
професiйнi спiлки, ik права та гарантiiдiяльностi>> вiд 15.09.1999 Ns 1045-
ХIV. Вирiшуе проблемЕi питання та вживае заходи щодо соцiального

G



розвиткУ пlдприемства, полiпшеЕня умов працi, матерiально-побутових,
медичного обслуговуваЕня працiвникiв, бере y-,racTb:

- у розробЦi правиЛ вну,трiшнього 1рудового розпорядку (додаток
до колективного договору), вирiшення iндивiдуальних спорiв,
трудових спорiв;

- представляе iнтереси застрахованих осiб у KoMiciT iз соцiального
стрЕlхування.

Працiвники зобовrязуються :

2.28, Надавати якiсну медичну допомоry населенню, працювати
сумлiнно i добросовiсно.

2.29. Виконувати обов'язки, покJIадеЕi на працiвника трудовим
договором та його посадовою iнструкцiею, iншими внуrрiшнirи
документами закJIа,ry.

_ 2,з0, Берегги майно лiкарнi, рацiонально використовувати
обладнання, медичну апаратуру, пристроi,-медичний iHcTpyMeHTapit.

_ 2,зl, .Щотримуватися правиJI охорони працi та .rроrипЪжежноi
безпеки, внутрiшнього трудового розпорядку, дор)п{ень i завдань
керiвництва.

2:32. Ощадливо використовувати матерiальнi цiнностi, у т. ч.
перев'язУвальнийматерiал' медикаменти,дезiнфiкУючiзасоби.'

2.33. Економити електроенергiю, воду. У пЬвнiй Mipi здiйснювати
заходи зi збереженням тепла у примiщенняк лiкарнi.

2,34. .ЩотримуватисЬ вимог чинного закоЕодавства УкраiЪи
стосовно неухильного виконання своiх обов'язкiв, нести вiдповiдальнiсть
за порушення цих вимог у вiдповiдностi та в меж€ж, що передбачена
адмiнiстративним, цивiльним та кримiнальним закоЕодавством.

3. Пiдвищення квалiфiкацii професiйне просування кадрiв

Роботодавець зобов'язуеться:
3.1, СвоечаснО контролювати проходження пiдвищення

квалiфiкадii' лiкарiв Кнп (умдtл> згiднъ чинного законодавства
IIIJтяхом безперервного професiйного розвитку на медичних
конференцiях, симпозiрtах, циклах a"rйr"оaо удосконЕrлення в
закладах пiслядипломноi освiти (як за денною, так i Ъа дистанцiйною
формою навчання).

Bci лiкарi, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть, зобов'язанi
щороку подавати на перевiрку особисте портфолiо та пiдтверджувати
щонайменше 50 балiв. Лiкар може декларуьаiи необмежену'кiлiкiсть
балiв, але пiд час атестацii враховуеться наявнiсть мiнiмальноi кiлькостi
балiв. АтестацiТ на пiдтверджецня квалiфiкацiйноi категорii пiдлягають
особи, яким присвоено квалiфiкацiйнi каiегорii, у строк до п'"rr;";й ,
дIuI попередньоТ атестацii.



. Якщо у вiдповiдний рiчний перiод лiкар не набрав потрiбнукiлькiсть балiв внаслiдок вицикнення об'ективних поважних причин
(стан здоров'я лiкаря, надзвичайнi сиryацii природного i техногенного
характеру, вiйськовi дii, народжен"я диr"н" тощо), пiдтверджених
докр{ент€шЬно у встановленому закоЕодавством порядку, йому можуть
бути враховацi бали за iHmi роки перiоду мiж атестацi"rr, 

"*що у ,u*i
роки було нафано бiльше мiнiмальноi'кiлiкостi балiв

медичного персонаIу
курсах удосконЕUIення за

Пiдвищення ква_тriфiкацii середнього
проводиться згiдно чинного законодавства на
направлеЕнrIм КНП (УМДtЛ)).

3.2. Забезпечувати органiзацiю пiдвищення квалiфiкацii iнших
категорiй фахiвцiв i працiвникiв вiдповiдно до виробничоi пЪrреОи .3.3. Здiйснювати за виробничоi потреби перепiдготовку
переведенцrI працiвникiв з посади на посаду, вр.lховуючи liловi якостi
працiвника, квалiфiкацiйнi вимоги до пойд", на яку призначаеться
працiвник.

Роботодавець та ВО IШО зобов'язуються:
3.4. За пеобхiдностi створювати KoMiciT, до скпаду яких входять

представники во IIпО та роботодавця, з метою розгляду зtUIв
працiвникiв та вивченнrI соцiаrrьно-побутових умов персоналу у лiкарнi
та проriозицiй щодо ix полiпшення.

4. Реrким працi та вiдпочинку
Роботодавець зобов'язуеться :

4.1. Установити режим роботи працiвникiв вiдповiдно до <Правилвнутрiшнього трудового розпорядкр, затверджених зборами
працiвникiв.

4.2. Спiльно з Во ППО вЕосити необхiднi змiни та доповЕення доп_равил внутрiшпього трудового розпорядку лiкарнi, затверджувати iх на
зборах працiвникiв.

4.3. Установити п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними
дн,Iми та щотижневою тривалiстю роботи 40 годип для адмiнiстративно-
господарського та допомiжного персон€lлу лiкарнi. Таку саму норму
встаЕовити: заступникУ директора з економiчних питань, .ono"rbry
бухгалl:рУ, iнженеру, exoнoMicry, юрисконсульту, бухгалтеру, головнiй
медичнiй сес,грi, TexHiKaM ycix спецiал""Ь.rеЙ, ."*р.ruрЙ-друкарцi,
комiрнику, молодшiй медичнiй cecTpi, фiз"чнЬму, "Б;;;;rу,ерготерапевту, психолоry,, працiвнику з господарськоi дiяЪьносii,
лiфтеру, прибиральницi, двiрнику, робiтпикам ycix спецiальностей.
ТривалiстЮ роботИ 38,5 длЯ працiвникiв 

"u.ryn"r* професiй: медичному
реестратору, медичному статистику.

4.4. Встановити для працiвникiв, зайнятих роботою в шкiдливих
yMoBEtx, норми робочого часу згiдно з чинним законодавством.



4.5. fuя медичцих працiвникiв лiкарнi встановити скорочену
щотижIIеву норму робочого часу, пов'язану з особливим характером ii
працi:

4.5.1. Керiвникам структурних пiдроздiлiв (вiмiлень, вiддiлiв,
лабораторiй, кабiнетiв) з числа лiкарiв; лiкарям та молодшим
спецiалiстам з медичною освiтою (середньому медичному персона;rу)
лiкарнi та консультативноi полiклiнiки - 38,5 годин;

4.5.2. Лiкарям, зйнятим лише на прийомi в консультативнiй
полiклiнiцi - 33 години.

4.6. Встановити медичним працiвникам лiкарнi тривалiсть робочоi
змiни до 12 годин. .Щля працiвrrикiв вiддiлення анестезiологii та
iнтенсивноi терапiТ, а також молодшому медичному персонаIry (або iншi
cTpyKTypHi пiдроздiли чи посади) iнших вiддiлень лiкарнi дозволити
триваrriсть робочоi змiни до 24 годин за наявностi особистих заяв
працiвникiв, рiшення трудового колективу та за згодою ВО IIПО.

4.7. Встановити тривалiсть щотижневого безперервного вiдпочинку
працiвникiв це менше як 42 години.

4.8. Встановити, що тривапiсть роботи за сумiсництвом Ее може
перевищувати 4 годин на деЕь i повного робочого дня у вихiдний день.
Загальна тривалiсть роботи за сумiсництвом протягом мiсяця не повинна
переБищувати половиЕи мiсячцоi цорми робочого часу.

4.9. Встановити, що адмiнiстративному персон€цу надаеться
перерва для вiдпочинку та приймання iжi (обiдня перерва)з понедiлка по
четвер тривалiстю 30 хвилин (з 12:00 до 12:30) з зменшенням робочого
дня у п'ятницю на 2 год. та господарсько-обслуговуючому персонаIry
тривалiстю 1 год. (з l2:00 до 13:00).

4.10. Медичному персонаlry лiкарнi, зайнятому обслуговуванням
пацiентiв, Еадаеться можливiсть приймання iжi на робочому мiсцi
тривалiстю 10-15 хвилин, якi враховуються в робочий час.

4.1l. При зарахуваннi працiвника на робоry ознайомити його з

робочим мiсцем, режимом роботи, посадовою iнструкцiею працiвника,
)rмовами оплати працi, с,гроком трудового договору.

4.12. Прачiвникам лiкарнi надавати щорiчну чергову основну
вiдпустку за вiдпрацьований робочий piK, який вiдлiчуеться з дЕя
укJIадаЕIIя трудового договору трива.тriстю Ее менше нtж 24 календарних
днi (iнвалiдам I та II груп - тривалiстю 30 ка;Iендарних днiв, iнвалiдам III
групи - 26 календарнrтх днiв). Працiвникам BiKoM до 18 poKiB щорiчну
вiдпустку надавати тривалiспо 31 календарний день.

4.13. Надавати працiвникам лiкарнi щорiчнi додатковi вiдпустки
вiдповiдно до Еорм чинного закоЕодавства (Закон УкраiЪи <Про
вiдпустки>>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 17 листопада 1997

р. Nч 1290, наказiв MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд
10 жовтня |997 р. Ns 7, вiд 5 лютого 1998 р. JФ 18):

. за ненормований робочий день надавати додаткову вiдпустку
наступЕим посадовим особам:
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В розмiрi 25 каленdарнuх dHiB:

} лiкарю-психiатру дитячому } середньому медичному
персон€шу психiатричного
кабiнеry

В розмiрi 3б каленdарнlв dHiB:

Зzidно закону YKpaiHu про бороmьбу з захворювання-л,tu на mуберкульоз р.5 сm.23

Bii 05.07.200lp. М 25/8б - III
} лiкарям-фтизiатрам } cecTpi медичнiй

фтизiатричного кабiнету

В розмiрi 4 KMeHdapHla dHiB:

} молодшому медперсоЕалу } кухонним працiвникам, в т,ч,
cecTpi медичнiй з дiетичного
харчування

} працiвник з господарськоi } комiрнику
дiяльностi } завiдувачам господарств

. за роботу iз пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелекryальним
навантаженням згiдно постаt{ови Верховноi Ради Украiни <Про

введеннЯ в дiю ЗаконУ УкраiЪи про вiдгryстки, вiд 15.11.1996 р,, ст,8

п. 1 надати додаткову вiдпустку таким посадовим особам:

В розмiрi 7 каленdарнtlх dHiB:

} старшому iвспектору з кадрiв } юрисконсульту
} eKoHoMicTaM } секретар-друкарчi
} бухгалтерам } операторам комп'ютерного

набору

. за роботи, пов'язанi з ризиком для здоров'я:

В розмiрi 4 капенdарнlа dHiB:

} водiям санiтарних автомашин } оператору центральЕого
опалення

} електрикам } комiрнику
} слюсарям-сантехнiкам } сторожам
} маляру } зав. складом

} лiфтеру } столяру
} прибиральникам } кухарю дитячого харчування

} машинiстам з прання та ремонту
спецодяry
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4.14. Надавати додаткову вiдпустку )часникам лiквiдацii наслiдкiв
aBapii на ЧАЕС l та 2 категорii - тривалiстю lб ка;lендарних днiв;
жiнкам, якi праtцоють i мають двох або бiльше дiтей у вiцi до 15 poKiB
або дитину-iнвалiда до 18 poKiB, або усиновлену дитику; одинокiй MaTepi,
яка виховуе дитину сама; батьку, який виховуе дитину без MaTepi; особi,
яка взяла дитину пiд опiку - тривалiстю 10 календарних днiв без

урахування святкових днiв, протягом календарЕого року за заявою. За
наявностi кiлькох пiдстав для надаЕнJI цiеi вiдпустки iT загальна
тривалiсть не може перевип{увати 17 кшrендарних днiв

4.15, Надавати працiвникам, що навчаються на заочцiй чи вечiрнiй

формi навчання, додатковi вiдпустки у зв'язку з Еавчанням у порядку i за

умовами, визначеними законодавством.
4.16. За сiмейними обставинами та з iнших поважних причин

працiвнику за його з€швою роботодавець може надавати вiдпустку без
збереження заробiтноi плати (до 15 ка;rендарних днiв).

Сторони погодили, що черговiсть вiдгryсток визначаеться
графiками, якi затверджуються роботодавцем i доводяться до вiдома Bcix
працiвникiв.

При складаннi графiкiв враховуються iнтереси виробництва,
особистi iнтереси працiвникiв та можливостi для ik вiдпочинку.

Виборний орган первинпоi профспiлковоi органiзацiТ
зобов'язусгься:

4.17. Здiйснювати громадський нагляд за виконанням положень
цього роздiлу, своечаснiстю внесенюI записiв до трудових книжок,
виддIЕям наказiв про прийняття, звiльнення, переведення на iншу

робоry, змiни режиму працi та вiдпочинку i ознайомлення з цими
наказами працiвникiв.

4.18. Надавати tшенам профспiлки безкоштовну правову допомоry
та консультацii. ПредставJLяти та вiдстоювати ik права й iнтереси у
вiдносинах з роботодавцем, у судових органах.

4.19. Брати участь та органiзовувати заходи, передбаченi ст. 27 ЗУ
<Про професiйнi спiлки, ik права та гарантii дiяльностi>, в т.ч. з метою
захисту трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв,
в т.ч. зверцення до центр€tльнло< органiв влади з метою перегляду дiючих
тарифiв на медичнi послуги, що замовJuIються НСЗУ.

5. Нормування i оплата працi
Роботодавець зобов'язуеться:
5.1. Здiйснювати оплату праui враховуючи можливостi

пiдприемства та вiдповiдно до угоди iз Замовником в межах сум
фiпавсування з НСЗУ та програм мiсцевого бюдясеry, на пhставi
закопiв та iнших нормативно-правових аlсгiв УкраiЪи, Генеральноi1

регiональноi i галузевоi угод, цього .Щоговору з дотриманням
гарантiй, встановлених чинним законодавством (ст. 8,1З Закону
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украiъи ,,про оплаry працi"). Встановлювати rrrтатний розклад i посадовi
оклади працiвникам згiдно:

Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 30.08.2002 No1298 <Про
оплату працi працiвникiв на ocнoBi единоi тарифноТ сiтки розрядiв i
коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй
окремих гаrrузей бюджетноi сферш;

Спiльного накЕlзу MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики та
МОЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005p. N308/519 <Про впорядкування умовоплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ
соцiального захисту населення>;

Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 29.12.2009 Nч1418 <Про
затвердженЕя Порядку виплати надбавки за вислуry poKiB медичним та
фармацевтичниМ працiвникаМ державних та комунальних закладiв
охороЕи здоров'я>>.

Вiдповiдно до ,Щержавного класифiкатора (ЩК-00З-2010)
визначати назви посад i професiй працiвникiв.

5.2. Вчасцо доводити до вiдома працiвникiв лiкарнi штатний розпис
Умов оплати працi працiвникiв установ охороЕи здоров'я, затверджених
IIаказамИ MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраiЪи,
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи та iнших гаIryзевих MiHiciepcTB
УкраiЪи. Мiнiмальна заробiтна плата працюючих у лiкарнi не може бути
нижчою вiд розмiрiв, встацовлених чиЕним закоЕодавством.

5.3. Повiдомляти працiвникiв щорiчно про розмiр заробiтноi плати,
встановленоi iM за пiдсумками тарифiкацii.

5.4. Згiдно зi статтями 23,24 Законч УкраiЪи ,,Про оплаry працi''
виплачувати заробiтну плату в грошових знаках Украiни двiчi на мiсяць:. заробiтна плата за 1 половинУ мiсяцЯ 15-го числа кожного мiсяця;. остаточнИй розрахунок 30-го числа кожного мiсяця. У разi якщо

день виплати заробiтrrот плати спiвпадае з вихiдним днем -
напередоднi цього дня.
5,5. Iндексувати заробiтну плаry працiвникiв вiдповiдно до чинного

законодавства (постанова Кабiнеry MiHicTpiB Укра'rни,,Про iндексацiю
грошових доходiв населення" вiд 17 липня 200З р. Nэ 1078) в межах
фонду заробiтноi плати та вiдповiдно до чинЕих нормативних aKTiB.

5.6. Виплачувати заробiтну гIJIату за перiод вiдпустки не пiзнiше
нiж за три днi до настання вiдпуски (при наявностi профiнансованих
коштiв) (ст. 21 Закону Украihи,,Про вiдпустки'').

5.7. При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвника
на його вимоry про загальну суму заробiтноi плати з розшифровкою за
видами виплат, розмiри i пiдстави утримання, суму, оподатковану
податкамИ i зборами, та суму, що пiдлягае виплатi (ст. 30 Закону Украiни
,,Про оплаry працi"). Вiдомостi про оплату працi працiвникiв надавати
iншим органам лише у випадках, передбачених законодавством.

5.8, Повiдомляти працiвника про HoBi умови чи змiну чинних умов
оплати працi працiвника У бiк погiршення пiд пiдпис не пiзнiше нiж за
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два мiсяцi до ix впровадженЕя (ст. 29 Закону Украiни ,,Про оплату

працi").
5.9. При прийняттi урядових рiшень про перегляд заробiтноi плати

у бiк збiльшення, гарантувати працiвникам ii виплату у збiльшених

розмiрах (в межах фонду заробiтноi плати), наrIвних коштiв вiд НСЗУ.
5.10. При щорiчному формуваннi фiнансового плану та

кошторису надавати розрахунки потреб та в межах доведеного

фiнансовогО показника передбачитИ кошти на виплату матерiальноi

допомоги на оздоровлення BciM праIцоючим, на оплатУ працi у вiчний
час, вихiднi та святковi днi, тощо.

5. 1 l. Пiдвишryвати посадовi оклади:
- за керiвництво структурним пiдроздiлом - завiдувачам

структурних пiдроздiлiв - лiкарям, керiвникам з числа фахiвцiв з базою

та неповЕою вищою медичною освiтою (старшим сестрам медичним,
тощо) (пiдгryнкги 2.2.3 та2,2,9 Наказу МОЗ Украiни вiд 05.10,2005 ро*у
Nэ 308/519);

- за старшинство - фахiвцям з базовою та неповною вищою

медичною освiтою (старшим сестрам медичним тощо) (пiдпункт 2,2,10

Наказу МОЗ Украiни вiд 05.10.2005 року Nэ 308/519);
- за цаявнiсть ква.тriфiкацiйноi категорii - керiвникам Закладу та iх

заступникаМ з числа лiкарiв i провiзорiв, керiвникам з числа фахiвцiв з

базовою та неповною вищою медичцою освiтою та головним сесцам
медичниМ (головниМ фельдшерам) (пiдпункт 2.4.1 Наказу МОЗ УкраiЪи

вiд 05.10.2005 року NэЗ08/519);
- посадовi окJIадИ лiкарiв-хiруРгiв ycix найменувань, лiкарiв-

анестезiологiв у тому числi керiвникiв структурних пiдроздiлiв - лiкарiв

цш< спецiа.пьностей, визначенi згiдно з п.2.|, - 2.2. пiдвипцrються за

здiйсненнЯ оперативниХ в1ручань у зЕшежностi вiд обсяry, складностi й

характеру iх працi при роботi: амбулаторно-полiклiнiчному закладi

(вiддiленнi) - до 15 вiдсоткiВ посадовогО окладу; стацiонарi - до 40

вiдсоткiв;
- за диплоМ з вiдзЕакою - лiкарям протягом п'яти poKiB у розмiрi

5% (пiдпункт 2,4,3Наказу МОЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005 року Ns308/519);

- за керуваЕня санiтарним траЕспортом - водiям rTa 20Yо (пiдrryнкт

2.4.4, Наказу МОЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005 року Nч308/5l9);
- в iнших випадках (пiдrryнкти 2, 3, 7 пiдпункry 2.4.6 Наказу МОЗ

Украiни вiд 05.10.2005 року Nэ308/5l9):
- керiвним працiвникам (керiвнику закJIаду, його засryпникам, KpiM

заступЕика з полiклiнiчIrоi роботи, головному бухгалтеру, головним

фахЬчям) лiкарнi за наявностi полiклiнiки (полiклiнiчних вiддiлевь)
посадовi окпади пiдвиuдуються на 15 вiдсоткiв.
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5.12. Зберiгати середнiй заробiток за основним мiсцем роботи
медичЕиМ i фармацевтИчним працiвникам, якi направляються до закладiв
пiслядипломноi освiти дJuI пiдвищення квалФiкацii, пiдготовки i
перепiдготовки як за основним мiсцем роботи, iaK i за суrиiсництвом
(стаття |22,207 КЗпП УкраiЪи, постанови КМ Украiни вiд 28 червня
l997p. Ngб95 <Про гарантii i компенсацii дп" працiвпикiв,' якi
направляються для пiдвищення квалiфiкацii, пiдготовки, перепiдготовки,
111:аннЯ iнших професiй з вiдривом вiд виробництва> ,u 

"lд 
l l травня

2011р. Nэ524 <<Питання оплати працi працЬникiв устано", .u*чдi" ,u
органiзацiй окремих гаlrузей бюджетноi сфери>

5.13. Позбавляти працiвникiв, якi мають дисциплiнарне стягнення
(логану), матерiального заохочеЕЕя на перiод його дii. Якщо працiвник не
допустив нового порушеннrI дисциплiни i до того ж проявив себе як
сумлiнний працiвник, скасовувати стягнення до закiнченЙ року.

5.14. Встановлювати BciM категорiям працiвникiв лiкарнi !оплати за
робоry у нiчний час у розмiрi з5 % до посадового окпаду. Нiчним
вважаеться час з22:00 до 6:00.

5.15. Працiвникам, зайнятим на роботах зi шкiдливими та важкими
р(овами працi за результатами атестацii робочих мiсць установити
доплати:

. працiвЕикам кабiнету фтизiатра (лiкар-фтизiатр дитячий, сестра
медична фтизiатричного кабiнеry) -ЗОУо надбавки до o.rou"oio
окладу;

. за шкiдливi i небезпечнi умови та характер прац1 вишIачувати
працiвникам рентгенiвськоi служби 15% надбавки до основного
окJIаду;
молодшим сестрап,r медичним лабораторноi сrryжби - 10%
надбавки до осIlовного окладу, iншим працiвникам лабораторноi
служби l5olo надбавки до основного окJIаду;. cecтpi медичнiй з фiзiотерапii - l5Yо надбавки до основного
окJIаду;

о працiвникам вiддiленrrя анестезiологii та iнтенсивноi терапii
150lо надбавюr до основIIого окJIаду;. працiвникам кабiнетУ iнфекцiйншх захворювань -15% надбавки
до осцовного окладу;. працiвЕиКам психiатричного кабiнеry (лiкар-псюriатр дитячий,
ЛlКаР ПСI]rХОтерапевт дитячий, сестра медична) - 25Yо надбавкп
до основного окJIаду;

. працiвникам ЕUIергологiчного кабiнеry (лiкар-алерголог, сестра
медична ) - 15% надбавки до основIIого окладу;

. дезинфекТор - l5% надбавкИ до основного окладу;
о KyxapeBi дитячого харчування (харчоблок) - |2Yо надбавки до

основного окJIаду;
о молодшiЙ cecTpi медичнiй, оператору автоклава - 1,2Yо надбавки

до основного окладу;
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. машицiс:ry iз прання та ремонту омry -20Yо надбавки до
основного окJIаду;

5.1б. Згiдно накrву МОЗ УкраrЪи Ns 308/519 вiд 5 жовтня 2005 р.
<Про впорядкув€lнЕя та затвердження умов оплати працi працiвникам
охороЕи здоров'я та установ соцiального захисту населенняD надавати
працiвникам:

. доплати за сумiщення професiй (посад), виконанIrrl обов'язкiв
тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, та розцмреЕIIJI зони
обсrryговуванця або збiльшення обсяry виконуваЕих робiт у розмiрi
до 50% вкпючно до посадового окJIаду (в межах eKoHoMii фонду
заробiтноТ плати);

. доIuIати керiвникам та ik засryпникам за робоry за спецiальнiстю у
межах робочого часу за основною посадою з виплатою iM до 25

вiдсоткiв посадового окJIаду лiкаря вiдповiдноi спецiальностi.
. надбавки за високi досягнеЕIuI у працi, викоЕання особливо важкоi

роботи, сшIаднiсть, напруженiсть в роботi у розмiрi до 50%

посадового окJIад/ (в межах eKoHoMii фонду заробiтноi плати);
о працiвникам, якi мають науковий сryпiнь: доктора наук - 25

вiдсоткiв до посадового окJIад/; кандидата наук - 15 вiдсоткiв до
посадового окпаду (п.3.3. Наказу МОЗ Украiни вiд 05.10.2005 року
N9 З08/519).

о Встановлювати наступнi надбавки:
- За вислуry poKiB медичним працiвникам:
- 10 вiдсоткiв посадового окладу - при стажi роботи понад 3 роки;
- 20 вiдсоткiв посадового окпаду - при стажi роботи понад 10

poKiB;
- 30 вiдсоткiв посадового окJIаду - при стажi роботи понад 20

poKiB (постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29.|2.2009
Ns1418);

о матерiальну допомоry на оздоровлення, в cyMi не меЕше нiж один

посадовий оклад або середньомiсячЕу зарплату за piK (в межах
eKoHoMii фонду заробiтноi плати);

. премii ( в межах фонлу заробiтноi плати), за особистий внесок в

загальнi результати роботи закпаду, граничний розмiр яких не

обмежуеться.
5.17. При досяпrеннi працiвником 60 poKiB надавати премiю у

розмiрi одЕогО посадового окпад/ (в межах eKoHoMii фонду заробiтноi
плати).

5.18. Щомiсячно утримувати членськi профспiлковi внески i
перераховувати iх в днi виплати заробiтноi плати

5.19. При дефiцитi фондr оплати працi забезпечити працiвникам
лiкарнi виплату мiнiмальноi заробiтноi плати за вiдпрацьований робочий
час.
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Виборнпй
зобов'язусгься:

орган первинноi профспiлковоТ органiзацii

5.20. Здiйснювати контроль за дотриманням в установ1
законодавства про оплату працi, у т.ч. за своечаснiсть виплати заробiтноi
плати працiвникам згiдно з наказами та затвердженим табелем облiку

робочого часу працiвникiв.
5.21. Надавати працiвникам консультативну допомоry з питань

оплати працi.
5.22. Представлям за дор)п{еЕням працiвника його iнтереси при

розглядi спорiв з оплати працi у комiсiях iз трудових спорiв, судi.
5.23. ВО ППО оплачуе працiвнику бухгалтерii, який утримуе i

перераховуе профспiлковi внески Еа рахунок ППО у розмiрi не бiльше 3

% вiд суми BHecKiB один раз на piK.
5.24. Надавати нецiльову MaTepia.TlbHy допомоry члеЕам ППО з

нагоди 50 та 60 рокам за рахунок профспiлкових коштiв.
5.25, Надавати нецiльову матерiальну допомоry на оздоровлення

дiтей працiвникiв лiкарнi або пiльговi путiвки до дитячих оздоровчих
таборiв за р€хунок нмвних коштiв та за рiшенням ВО ППО.

5,26. Здiйснювати коЕтроль за дотриманЕrIм працiвниками
трудовогО розпорядку, посадовиХ iнструкцiй i обов'язкiв. Проводити

роз'яснюваlrьну робоry в колективi щодо аналiзу виконаЕня планових

показникiв послуг, замовником яких е НСЗУ.

б. Охорона та умови працi
Роботодавець зобов'язусгься :

6.1. Забезпечити виконанЕя комплексних заходlв для досягнення
норм безпечноi працi, гiгiени виробничого середовища, запобiгання
випадкiв виробничого травматизму Ha202l ,202З роки в КНП (УМДКЛ)
(Щодаток Nч l), з наступним затвердженЕям заходiв на вiдповiднi роки
TepMiKy дii колективного договору.

6.2. Створити в кожному структурЕому пiдроздiлi i на кожному

робочому мiсцi рtови працi вiдповiдцо до вимог Еормативних akTiB, а

також забезпечити дотримання прав працiвникiв, гарантованих
законодавством про охорону працi.

6.3. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та

працiвниками вимог Закону УкраiЪи ,,Про охорону працi ", нормативних
aKTiB з охорони прачi. Органiзацiею роботи з охорони працi та

вiдповiдальнiсть за загальний ii стац у структурIrих пiдроздiлах покJIасти

на керiвникiв пiдроздiлiв.
6.4. Своечасно (пiд пiдпис) керiвникам структурних пiдроздiлiв

проводити з охорони прачi - первинний, повторний, позаплановий,

цiльовий iHcTpyKTaжi, а також iнструктаж з протипожежноТ безпеки.

6.5. Дя викоЕаIIня правових, органiзацiйно-технiчних, caHiTapHo-

гiгiенiчних та соцiа.пьно-економiчних заходiв, спрямоваЕих на

запобiганнЯ ЕещасниХ випадкiв, професiйниХ зЕlхворювань, забезпечити
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роботу koMicii з питань охороци працi у складi представникiв
адмiнiстацii (головногО лiкаря' iнженера з охоронИ працi) та За 1пластю
трудового колективу (представника профспiлкового KoMiTeTy або iнших

уповновЕDкених).
б.6. Заслуховувати на загЕчIьних зборах працiвникiв звiт

адмiвiстрачii та провiдЕого iнженера з охорони працi з питань створення

безпечних i нешкiдливих ylttoB працi, стану травматизму, виконання

плапу заходiв з питань охорони працi.
6.7. Провiдному iнженеру з охорони працi здiйснювати системний

коЕтролЬ за виконаннЯм <<ТиповогО положення про порядок проведення

навчаIIнJI i перевiрки знань з пит!шь охорони працiD, затвердженого

наказоМ ,ЩержавногО KoMiTery Украiни з нагJIядУ за охороною працi вiд 26

сiчня 2005 р.
6.8. Працiвникам дотримуватись заходiв особистоi профiлактики з

метою запобiгання випадкiв iнфекцiйних зЕlхворювавь.
6.9. IHxeHepy з охорони прачi забезпечити Bci cTpyKTypHi

пiдроздiли необхiдЕою докуlиентацiею з охорони працi - збiрником

Еормативних aKTiB та методичною лiтературою.
6.10. Забезпечувати працiвникiв за встановленими Еормами

засобами iндивiдуального захисту (в межах фiнансування).
б.l1. Забезпечити страхування певноi категорii медичних

працiвникiв та iЕших осiб на випадок iнфiкування BipycoM iмунодефiчиту

людини пiд час виконаЕня ними професiйних обов'язкiв, а також на

випадок настанЕя у зв'язку з цим iнвалiдностi або cMepTi вiд

захворюв.шIь, з)rмовлених розвитком ВIЛ-iнфекцii, та вiд iнших
iнфекцiйних захворювань в мехах фiнансування та з урахуванням

реальЕих потреб.
6.|2. РЪзслiдувати кожен нещасний випадок на виробництвi та

вести облiк цещасЕих випадкiв на виробництвi, професiйних захворювань

i аварiй, оформлятИ Bci необхiднi докумеIiтИ та передавати ik до Фонду

соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi з метою

вiдшкодуванЕя ним збиткiв, нанесених працiвниковi у разi частковоi або

повноi втрати здоров'я у виглядi одноразовоi матерiальноi допомоги,
6.13. Виконувати заходи, спрямованi Еа дотриманЕя

протипожежноi безпеки, забезпечити cTpyKrypHi пiдроздiли

протипожежНими засобами, iнструкцiями та правила протипожежноi

безпеки.
Виборнпй

зобов'язусгься:
орган первипноi профспiлковоi органiзацiТ

6.14. Здiйснювати громадський коЕтроль за дотримавшIм
роботодавцем та працiвниками законодавства з охороЕи працi,

створенням безпечцих i нешкiдливих умов працi, належних виробничих

та санiтарно-побутових )д.lов, забезпеченнlIм працiвникiв гiгiенiчним,

спецiа-тьrппr одягом та бахiлами, засобаrrли iндивiдуального та

колективною захисту.
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6.15. Здiйснювати громадський контроль за наявнiстю куточкiв i
стендiв з охорони працi у структурних пiдроздiлах лiкарнi.

6.1б. Брати участь у розробленнi комплексних заходiв з питань
охорони працi, опрацюваннi та прийняттi локальних Еорпdативних aKTiB з
охорони працi, оцiнювацнi упцов працi на робочих мiсцях.

б.l7. Вимагати вiд iнженера охороЕи працi, вiд завiдуючих
структурЕими пiдроздiлами лiкарнi додержання вимог статгi 29 КЗпП та
cTaTTi 5 Закону Украiни <Про охорону працil>, а саме ознайомлювати
працiвникiв з:

. правилами внутрiшнього трудового розпорядку (Щодаток 2)
та колективним договором;

. умовами працi та наявнiстю на робочому мiсцi небезпечних
та шкiдливих виробничих факторiв i правами працiвника на
пiльги i компенсацii за робоry в тяжких умовах;о ix правами та обов'язками.

б.18. Органiзовувати робоry )дтовноважених трудового колективу з
питань охорони працi, експертноi KoMicii з питань атестацii робочих
мiсць за умовами працi, спiльно з адмiнiстрацiею проводити iх навчання.

б.19. Здiйснювати контроль за облiком i розслiпуванням нещасних
випадкiв ка виробництвi з метою забезпечення виплат потерпiлим через
фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та
професiйних зЕlхворювань.

6.20. Брати rIасть у розслiдуваннi нещасних випадкiв i
професiйних захворювань, пов'язаЕих iз виробництвом.

б.21. Подавати до Закарпатськоi обласноi органiзацii профспiлки
працiвникiв охороЕи здоров'я данi про кожний нещасний випадок на
виробництвi (акт за формою H-l).

6.22. Iнформувати працiвникiв про iх права та гарантii, змiни в
законодавствi з питань охорони працi,

6.23. Здiйснювати захист трудових i соцiально-економiчцих прав та
iHTepeciB працiвникiв вiдповiдно до закоIIодавства, в т.ч. звернення до
центрапьних органiв влади з зalходами та пропозицiями щодо покращення
фiнансового забезпечення пiдприемства та перегляду тарифiв на медичнi
посJIуги, замовником яких е НСЗУ.

Працiвники лiкарнi зобов'язуються:
6.24. Вивчати та виконувати вимоги правил i нормативних aKTiB з

охорони працi.
6.25. .Щодержуватись правил експлуатацii обладнання, норм,

правил, стандартiв та iнструкцiй з охорони працi.
6.26. Здiйснювати заходи щодо усунення будь-якоi виробничоi

сиryацii, що загро)Iсуе власному життю та здоров'ю,
Роботодавець разом iз ВО IШО зобов'язусгься:
6.27. Братп r{асть у роботi комiсiй з перевiрки знань посадових

осiб i працiвникiв з питань охорони працi, атестацii робочих мiсць за
уrиова:vrи працi.
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6.28. Розробляти комплекснi заходи для досяпlеЕIuI встановлених
нормативiв i пiдвищення iснуючого рiввя безпеки та охорони працi.

6.29. Роз'яснювати працiвникам ix права та обов'язки,
зобов'язувати дотримуватись вимог нормативно-правових aKTiB з

охорони працi, у т.ч.:
. пiклуватися про особисry безпеку i здоров'я, а також про

безпеку i здоров'я оточуючих людей у процесi виконання
будь-яких робiт на територii лiкарнi;

. знати i виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB з

охорони працi, правил поводження з машинами,
механiзмами, устаткуваннJIм та iншими засобами
виробництва (хiмiчними, лiкарськими засобами,
бiологiчними розчинами), умiння користуватися засобами
колективЕого й iндивiдуальЕого захисту;

. проходження у встановJIеному порядку медоглядiв.
З цiею метою цроводити спiльно збори, лекцii, бесiди, агiтацiйну

роботу.
6.З0. Проводити розслiдування нещасних випадкiв невиробничого

характеру (форма аrга НТ) протягом 10 днiв пiсля ix виявлення.
. 6.31. Зберiгати матерiали та акти Н-1, НТ протягом 45 poKiB. Один

примiрник акта за формою H-l та НТ надавати постраждаJrому або його
представниковi та ВО I]ПО.

7. Забезпечення соцiально-побутових потреб працiвникiв
Сторони зобов'язуються:
7.1. Нарахування виIuIат працiвникам зi збереженням середньоi

заробiтноТ плати i забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою
непрацездатнiстю, вагiтнiстю, пологами та похованням здiйснювати
вiдповiдно до чинного законодавства.

7.2. .Щвiчi на piK аналiзувати стан захворюваностi спiвробiтникiв та
здiйснювати заходи з лiквiдацii причин захворюваностi.

7.3. Здiйснювати контроль за роботою KoMicii iз соцiального
стрtlхування вiдповiдно до Положення про комiсiю iз соцiального
страхуваннJI в лiкарнi та за цiльовим використаЕням коштiв Фонду
соцiального страхуванЕя.

7.4.Здiйснювати розподiл наявних ггутiвок для санаторно-
курортного лiкування працiвникаrr,r, що супrлiнно працюють, вiдповiдно
до рiшення KoMicii соцiального стрtIхуваЕня лiкарнi за наявностi у них
медичЕLD( показ€lнь.

7.5.Забезпечити дiтей працiвникiв лiкарнi подарункаI\4и до
новорiчно - рiздв'яних свят (за рахунок коштiв акумульованих ВО IIПО).

7,6.Здiйсrповати коЕтроль за проведеннJIм перiодичного
обов'язкового д{спацсерного обстеження працiвникiв одиЕ раз на piK
згiдно з Еак.вом та затвердженим графiком.
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працiвникiв лiкарнi або пiльговi гryтiвки до дитячих оздоровчих таборrв
за рахунок наrIвних коштiв та за рiшенням профспiлкового KoMiTeTy.

8. Вирiшення трудових спорiв
8.1. Якщо у працiвника виникають проблеми, пов'язанi з роботою,

вони мають вирlшуватися таким чином:

Виборнпй оргац первинно[ профспiлковоi органiзацii
зобов'язусгься:

7.7. Надаватц нецiльову матерiальну допомоry члеЕам ППО лiкарнi

у випадку ix складного фiнансового становища (тяжка хвороба, крадiжка,
пожежа, смерть дружини, чоловiка, дитиЕи, батькiв, сестри, брата,
протезуванюI) за рiшенням профспiлкового KoMiTeTy.

7.8. Органiзовувати лiтне оздоровлення дiтей працiвникiв лiкарнi.
7.9, Надавати матерiальну допомоry Еа оздоровлення дiтей

. працiвник звертаеться з проблемою безпосередньо до
керiвника структурного пiдроздiлу;

. керiвЕик структурного пiдроздirry повиЕен дати вiдповiдь
працiвнику протягом трьох днiв з момеЕlry, коли йому стало
вiдомо про проблему;

. якщо проблему не вирiшено на цьому piBHi, працiвник
звертаеться до повноважного представника ВО ППО
(профгрупорга) пiдроздiлу або безпосередньо до голови
ППО;

. представник Во Ппо протягом п'яти днiв спiльно з

представником Роботодавця, до якого звернувся працiвник,
проводять розгJuIд проблеми i повiдомляе про свое рiшення.

При випикненнi трудового спору i незгоди мiж працiвником та
керiвником структурного пiдроздiлу, якi самостiйно Ее можуть бути
вреryльованi, воЕи вирiпгуlоться Комiсiею з трудових спорiв лiкарнi
вiдповiдно до Положення про комiсiю.

Комiсiя з трудових спорiв (КТС) € первинним органом з розгляду
iндивiдуальних трудових спорiв у лiкарнi. Вона затверджу€ться Еаказом
по лiкарнi вiдповiдно до пропозицiй зборiв працiвникiв лiкарнi (Додаток
Nч 3).

8.2. Працiвник мае право звернутись до КТС у трьохмiсячний строк
з дня, коли BiH дiзнався або повинен був дiзнатись про порушення свого
права, Спiр розглядасться комiсiею у прис}тностi працiвника або iншоi
особи за його дорl^rенЕям протягом 10 днiв з днJI подання заяви.

8,3. У разi незгоди з рiшеЕням KoMicii працiвник чи роботодавець
можуть оскаржити його до суду протягом десяти днlв.

8.4. Рiшення KoMicii з трудових спорiв е обов'язковим для
виконання сторон{l},tи спору у триденний TepMiH по закiнченнi 10 днiв,
передбачених на його оскарження.

21



8.5. При незадовiльному вирiшеннi спору працiвник може
звернутись до Закарпатськоi обласноi профспiлковоi органiзацii
працiвникiв охорони здоров' я.

8.6. Працiвник може вирiшити iндивiдуальний трудовий спiр у
вiдповiдцостi до вимог законодавства, у т.ч. звернувшись до суду.

8.7. У разi виникнення трудового спору мiж Роботодавцем та
працiвником щодо звiльнення працiвника з iнiцiативи Роботодавця,
представник роботодавця повинеЕ звернутись до ВО ППО за згодою на
звiльнення. вО IIпО проводить розгляд проблеми i повiдомляе
Роботодавця у письмовiй формi про згоду або незгоду на звiльнення
працiвника. Роботодавець мае право розiрвати трудовий договiр з
працiвником не пiзнiше, як через один мiсяць iз дня одержання згоди ВО
ппо.

9. Повноваження та гарантiiдiяльностi первинноi
профспiлковоi органiзацiI та членiв ППО

Керуючись чинЕим законодавством i цим договором,
профспiлковий KoMiTeT:

9.1. Проводить робоry щодо захисту трудових, економiчних,
соцiальню< i професiйних прав та iHTepeciB працюючих.

9.2. Сприяе дотриманню працiвникал,rи трудовоi дисциплiни та
сумлiнного в!lкоЕання ними с.тryжбових обов'язкiв.

9.3. Контролюе виконанЕrI колективЕого договору, звiryс про це на
зборах працiвникiв двiчi на piK:

r за I пiврiччя - на розширеному засiданнi керiвництва
роботодавця та ВО ППО;

. за piк - на зборах працiвникiв.
9,4. Представляе законнi iнтереси працiвникiв у KoMicii з

вирiшення трудових спорiв.
9.5, Вiдстоюе задоволенЕя законних вимог працiвникiв,

компенсацii шкоди, заподiяноi iM калiцтвом або iншим ушкодженням
здоров'я, пов'язаним iз виконанням тудових обов'язкiв.

9.б. Здiйснюе контроль за наданням працiвникам лiкарнi -
)ласникам Великоi вiтчизняноi вiйни, бойових дiй та ООС, воiЪам-
iнтернацiоналiстам та rIасникам лiквiдацii ЧАЕС пiльг, членам ik сiмей
передбачених закоЕодавством та iншими нормативЕими актаfutи.

9.7, Вносить пропозицii Роботодавцю щодо полiпшення уплов працi
з метою захисту ycix працюючих.

9.8. Здiйсшое коЕтроль за виконаЕням Роботодавця чинного
трудового з€lконод.вства та Закону УкраiЪи <Про охорону працi>,
вимага€ ycyHeHrUI виJIвлених недолiкiв.

9.9. ,Щае згоду або вiдмовляе у наданнi згоди Еа розiрвання
трудового договору з працiвником з iнiцiативи Роботодавця у випадках,
передбачених закоЕодавством.
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9.10. Разом з Роботодавцем забезпечу€ своечасну пiдготовку

докулиентiв, цеобхiдних дJlя призначення пенсii працiвникам, якi досягли
пенсiйного BiKy i мають право на отримання пенсii, у т.ч. на пiльгових

умов€D(.
9.1 l. Забезпечу€ рЕц}ом iз комiсiею iз соцiаrrьного стрЕlхування

спiвробiтпикiв лiкарнi
caцaтopiiB.

9.12. Органiзовуе

пlльговими путlвками Еа оздоровлення до

оздоровленЕя дiтей спiвробiтникiв у екологiчно
чистих раЙонах УкраiЪи.

9.1З. Органiзовуе i проводить культурно-масовi заходи до
визначних дат i свят.

9.14, Надае матерiальну допомоry з коштiв первинноi
профспiлковоi органiзацii найбiльш соцiально-незахищеним членам
профспiлки, iпшим членам з поважних причин.

Роботодавець зобов'язусгься:
9,15. Надати ВО IIПО N|я забезпечення його дiяльностi

безкоrrrговно примiщення для проведення профспiлкових зборiв,
культурЕо-масових заходiв,

9. l б. Сприяти виконанЕю профспiлкових обов'язкiв працiвниками,
обраними до скJIаду во ппо, а також профспiлковими активiстами, що
входять до скJIаду постiйних комiсiй ВО IIПО, та профгрупоргам.

9.17. Звiльняти голову ВО ППО лiкарнi за iнiцiативою роботодавця
лише за цаявностi попередньоi згоди вищого за piBHeM органу профспiлки
(обкому).

9.18. Звiльняти членiв ППО за HMBHocTi погодженЕя ВО ППО в

разi трудового спору .

9.19. Надавати членам ППО та, тим кого обрали до складу вищого
виборного оргаку профспiлки додаткову вiдпустку тривалiстю до 6

кЕUIендарних днiв на час профспiлкового навчання iз збереженням
середньоi заробiтноi плати за рахунок роботодавця (ст. 4l Закону УкраiЪи
<Про профспiлки, ix права та гарантii дiяльностЬ>).

9.20. Щомiсяця i безоплатно утримувати iз заробiтноi плати членiв
ППО (за ix заявами) шIенських BHecKiB та перераховувати ix в день
виплати заробiтноi плати на рахунки ППО лiкарнi та вищого органу ПО.

9.2l, Надавати ППО лiкарнi за його запитом усю необхiдну
iнформацiю з питань, що € предметом цього ,Щоговору.

10. Порялок укладання, внесення доповнень, контроль
за виконанням колективного договору

l0.1 Проект колективного договору формуеться спiльною комiсiею,

що утворюеться з представникiв Ппо та Роботодавця та затверджуеться
наказом директора.

10.2. Працiвники протягом мiсяця подають у письмовiй формi cBoi
пропозицii до KoMicii з пiдготовки проекту колективЕого договору.

Z.,
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l0.3. Пропозицii обговорюються на засiданнi спiльноi KoMicii i у
разl досяпtення згоди включаються до проекту колективного договору.

l0.4. Розбiжностi, що виникають пiд час розгляду проекту
колдоговору вирiшуються цuIяхом досягнення стороЕами консенсусу,
врЕlховуючи реальнi можливостi вирiшення проблем, взаемоповаги i
незалежностi членiв робочоi групи. При недосягненнi порозумiння
сторони виносять ix на розгляд зборiв працiвникiв лiкарнi.

l0.5. Напрацьований комiсiею проект колективного договору
протягом 15 днiв доводиться до вiдома працiвникiв структурних
пiдроздiлiв лiкарнi, якi мають право подавати до KoMicii cBoi зауваження
до проекту колективЕого договору.

10.6. Проект колективного договору вноситься на розгляд засiдання
працlвникlв лrкарнl.

10.7. На засiданнi працiвникiв затверджуеться остаточна редакцiя
колектив!Iого договору, який пiдпису€ться сторонами (директором та
головою ВО IШО).

10.8, Протягом 5 днiв пiсля пiдписання колеIсгивЕого договору,
уповцовaDкена особа:

. подае договiр на реестрацiю до мiсцевого оргаIту державIIоi
, вJIади Ужюродськоi Micbкoi ради;. доводить змiст договору до вiдома Bcix працiвникiв лiкарнi;

10.9. Протягом строку дii,Щоговору кожна iз cTopiH може виступити
iнiцiатором вЕесеЕня змiн, доповнень до окремих його статей, положень.

l0.10. Пропозицii про змiни подаються письмово на iм'я директора
та голови ППО, пiсля чого виносяться на обговорення спiльного
засiдання I]ПО i Роботодавця з наступним затвердженЕям ii на зборах
працiвникiв, про що приймаеться вiдповiдне рiшення.

10.1l. Умови прийнятого колдоговору викон},ються сторонами
вiдповiдно до iх повноважень у строки, визначенi у ньому.

10.12. ВО ППО розглядае хiд виконання колдоговору на cBoix
засiдаянях не рiдше одного рЕц}у Еа б мiсяцiв. На засiданнi запрошуються
предстaвники Роботодавця, якi вiдповiдають за виконаннJI вiдповiдних
положень колективного договору у встановлений строк.

Роботодавець разом iз виборним органом первинноi
профспiлковоi оргапiзацii зобов'язуються :

10.13. Визначити осiб, вiдповiдальних за виконання положень
,Щоговору.

10.14. У разi не виконання чи несвоечасного виконання зобов'язань
по колдоговору аншriзувати та здiйснювати заходи щодо забезпечення ix

10.15. Звiтувати про хiд виконанЕя колдоговору двiчi на piK:
о за I пiврiччя - на розширеному засiданнi Роботодавця та Во

ППО;
. за pik - на конференцiях або зборах працiвникiв (або iнакше,

як це буде прийнято на зборах працiвникiв),
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l0,16. Особи, якi представляють стороЕи колективного договору i з
вини яких порушено чи не виконано зобов'язань Еесуть
вiдповiдальнiсть, установлену чиIrним законодавством: дисциплiнарну,
адмiнiстративну, кримiнальну.

11. Прикiнцевi положення
l1.1. .Щоговiр укJIаJIи державною мовою i пiдписа.тrи у З-х

примiрниках, якi мають однакову юридичну силу i зберiгаються по
одному в:

о Роботодавця Кнп <ужгородська Micbka дитяча клiнiчна
лiкарня> УМР;

о Первиннiй профспiлковiй органiзацii;
о Ужгородськiй мiськiй радi

1 1.2. .Щоговiр пiдписали:
о вiд Роботодавця КНП (УМД(Л> - директор КНП

<Ухгородська MicbKa дитяча шiнiчна лiкарня> в особi Рошко
Iгоря Гавриловича

. вiд працiвникiв - голова первинноi профспiлковоi органiзачii
КНП (YMIKJЪ) в особi Гулянич-КакурiноТ Марiанни
михайлiвни.

l1.3. Строк дii договору з часу його реестрацiТ Ужгородською
мiською радою в установлеЕому закоЕодавством порядку протягом 5

(п'яти) poKiB, або до прийнятгя Еового колективного договору.
l1.4. ,Щоговiр ухвалено збораrчrи працiвникiв КНП <Ужгородська

MicbKa дитяча клiнiчна лiкарняD та пiдписано

з боку Роботодавця КНП (УМД(Л> - директором КНП <Ужгородська
MicbKa дитяча шriнiчна лiкарня> УМР в особi Рошко Iгоря Гавриловича

з боку працiвникiв - головою первинноi профспiлковоi органiзацii КНП
(УМДtЛ) в особi Гулянич-КакурiноТ Марiанни Михайлiвни.

Протокол Ns 4 вiд (l4> 202| р.

Вiдповiдальнi за го договору:

L:
Ёrrrrrrrrrr--ljrr

.Щиректор КНП ( I.Г. Рошко

М.М.Гулянич-Какурiна

}ЁЕi, ýо.-Ё .,
цl#ъt;i..{э
\8r.;mЧgz

"яlrородськоiMlcbl|ol дитячоI
клlнlчноI ллхдрнь,

ух(юродсьвоi
Mlcbxol рдди

Голова IIПо кНП (
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.Щодаток 1

УЗГОДКЕНО
Голова первинпоi профспiлковоi
органtзацrl <Ужгородська MicbKa

KaKypiHa

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
для досягнення норм безпечно[ працi, гiгi€ни виробничого

середовища, пИвищення рiвня охорони праця,
запобiгання вппадкам виробничого травматизму,

профзахворювань на 2021-2023 рр.
в комунальному некомерцiйному пiдприемствi
<Уrrсгородська Micbкa дитяча клiнiчна лiкарня)

ЗАТВЕРДЖВНО
КНП кУжгородська

кжё

i*(щJ
\\r_,. +л\.______-: _ l

Wjj*b

N9 Найменрання заходiв TepMiH
виконання

Вiдповiда.пьнi за
викоЕаЕня

Вiдмiтка
про

виконан
ня

l ) J 4 5
1 Провести переатестацiю

працiвникiв, зйнятлх на
роботах з пiдвищеною
небезпекою

III квартал
2020
III квартал
202|
III кварта.,т

2022

Заступник директора з
економiчних питаrrь
Матвесва Т.М.
Провiдяий iнженер з
охорони працi
Га;lовець Т.М.

2 Перевiряти по журналам
iнстрlктажу своечаснiсть
проведення iнстрlктажiв з
питань охорони працi
прачiвникiв лiкарнi

Постiйно Провiдний iнженер з
охорони працi
Галовець Т.М.

J Проводити оперативнi
перевiрки стану охорони працi
в структурЕих пцроздiлах
лiкарнi, дотримalння
працiвЕиками вимог правил та
iнструкцiй з охорони працi

Постiйно Провiдний iнжевер з
охорони працi
Галовець Т.М.

4 Провести з медичним
персонllлом стуктурпих
пiдроздiлiв лекцii щодо
необхiдностi cтpжyBllHшI

Щорiчно Керiвники структурних
пiдроздiлiв лiкарнi

26



5 Проводити на оперативЕих
нарадaD( розгляд cтarнy охорони
прац1

.Щва рщи на
piK

Провiдний iнженер з
охорони працi
Га;rовець Т.М.
Керiвники структурних
пiдроздiлiв лiкапнi

6 Спiльно з ВО ППО проволити
робоry спрямовану на
полiпшення стану охорони
працi в лiкарнi, забезпечення
безпеки працi.

Постiйно Провiдний iнженер з
охорони працi
Гмовець Т.М.
Голова первинного
профспiлковоi
органiзацii Гулянич-
KaKvoiHa М.М.

7 Проводити засiланпя профкому
за }лiастю провiдного iнженера
з охорони працi по розгляду
стану охорони працi в лiкарнi,

,Щва рази на
piK

Голова первинного
профспiлковоi
органiзацii Гулянич-
KaKvniHa М.М

8 Проводити семiнари (лекцiiЪ
пит:lнь охорони працi.

Три рази ка
piK

Провiдний iпженер з
охорони працi
Галовець Т.М.

9 вивчати досвй управлiння
охороною працi та
впровадж)вати його в системi
охорони працi лiкарнi

Постiйно Провiдний iнженер з
охорони працi
Гшовець Т.М.

l0 Спстематпчlо iнформувати
вq,тцеgюячi органи про
бсгавrпи, приIшни та заходи
щодо запобiглп{я наЙбiльш
поIIIЕрепим аварiлr{ i нещасним
вЕпад(ам

Щоквар
тально

Провiдний iнженер з
охорони працi
Галовець Т.М.

Розробила:
провiдний iнженер з охорони працi Галовець Т,М.
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ПОГОДКЕНО
Голова первинноi профспiлковоi
органiзацii комун{lпьного

Додаток 2

ЗАТВЕРДКУЮ
.Щиректор комунального
некомерцiйного пiдприемства

пlдприсмства
дитяча

Гулянич-Какурiна
202| р,

ВНУТРIШНIЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК

ПРАЦIВНИКIВ
кнп <ужгородськА MIcbKA д,IтяtIА клIнFIIIА лIкАрня>

ужгородськоi MIcbKoi рАди

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Вiдповiдно до Констиryчii Украiъи кожен мае право на працю, що
вкIIючае можJIивiсть заробляти собi на житгя працею, яку BiH вiльно
обирае, або на яку BiH вiльно погоДжу€ться. .Щержава створюе умови для
повЕого здiЙснення громадянами права на працю, в тому числi на
наJIежнi i здоровi умови працi, на заробiтну плату, не нижче зазначеноi
законом. .щержава гараЕтуе громадянам зЕtхист вiд незаконного
звiльцеЕЕя, сво€часне одержЕlння виЕагороди за працю.
1.2 Трулова дисциплiна в КНП (Ужгородська Micbкa дитяча клiнiчна
лiкарняD Забезпечуеться створенням необхiдних органiзацiйних та
економiчних у\{ов для HopMEuIbHoi високопродуктивноi роботи, свiдомим
ставJIенням до працi, методами переконання, вихованЕя, а також
заохочення за срллiнну працю. ,Що окремих несрллiнних працiвникiв
застосовуються в необхiдних випадках, заходи дисциплiнарного i
громадського впливу.
1.3 Трудовий розпорядок в КНП <<Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна
лiкарня> визначаеться Правилами внутрiшнього тiрудового розпорядку,
якi мають на MeTi сприяти вихованню працiвникiв, змiцненню трудовоi
дисциплiни, органiзацii працi Еа науковiй ocHoBi, рацiонального
використаЕнJI робочого часу, високоi якостi роботи, забезпеченню
охорони здоров'я населецIUI, в тому числi при наданнi населенЕю
медико-санiтарноi допомоги. Правила внутрiшнього трудового
розпорядку розробляються адмiнiстрацiею за погодженням з
профспiлковим KoMiTeToM на ocHoBi гаJryзевих правил MiHicTepcTBa

ffi
kffiJлТ"S

I. Рошко

28



профспiлкового KoMiTeTy трудовим колективом закладу.
1.4 Питання, пов'язанi iз застосуванням Правил внутрiшнього 1рудового
розпорядку, вирirrryються адмiнiстрацiею КНП <Ужгородська Micbкa
дитяча клiнiчна лiкарня> в межах наданих йому прав, а у випадках,
передбачених закоЕодавством i Правил внутрiшнього
розпорядку, спiльно, або за погодженням з профспiлковими
також трудовим колективом вiдповiдно до його повновФкень.

П. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ
2.1 Працiвники призначаються на роботу наказом директора КНП
(Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня> та рееструються у
тижневий TepMiH у державнiй службi зайнятостi та Щентрi
обслуговування платникiв Ужгородськоi ОДШ, за мiсцем проживання
фiзичноi особи.
2.2 Прu уктrаданнi ц)удового доювору громадянин зобов'язаний подати:
* трудову книжку;
* вiйськовозобов'язанi пред'являють вiйськовий квиток;
* неповнолiтrri, тобто особи BiKoM вiд 14 до 18 poKiB, надають свiдоцтво
про Еdродження, а також, вiдповiдно законодавству, згоду батькiв;
* iдентифiкацiйний код з податковоi iнспекцii;
* у випадках передбачених законод€rвством, - тЕжож документ про ocBiтy
(спецiальнiсть, квшriфiкацiю);* належно оформлену особову медичЕу книжку або довiдку про
медогляд.
2.3 Вiдповiдно до основ законодавства УкраiЪи про охороЕу здоров'я,
медичною дiяльнiстю можуть займатися особи, якi мають спецiальну
ocBiry i вiдповiдають едиIlим квалiфiкацiйним вимогам, що
встановJIюються MiHicTepcTBoM охороЕи здоров'я УкраiЪи.
Вiдповiдальнiсть за дотриманнrI зазначених квалiфiкацiйних вимог несе
адмiнiстрацiя КНП <Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня).
2,4 При укладаннi трудового договору забороняеться вимагати вiд осiб,
якi поступають на робоry, вiдомостi про iх партiйну i нацiональну
прина_тrежнiсть, походження та документи, подання яких Ее передбачено
закоЕодавством.
2.5 Укладання1рудового договору оформляеться нак€вом директора КНП
кужгородська Micbka дитяча клiнiчна лiкарня> про зарахування
працiвника на робоry. В наказi повинно бути вказано найменування
посади (професii) вiдповiдцо до ,Щержавного класифiкатора професiй
Украihи або штатЕого розпису та р{ови оплати працi, та затвердженням
посадовоi iнструкцii.
2.6 Що початку роботи за укJIаденим трудовим договором адмiнiстрацiя
КНП <Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня> або керiвники

охороЕи здоров'я Украihи та основ законодавства
УкраiЪи, затверджуються за пред'явленпям

про працю, КЗпП
адмlнlстрац11

трудового
органами, а

структурних пlдроздlлlв повиннl:
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* ознайомити з посадовою iнструкцiсю;
* роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати про

умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буде працювати,
небезпечних i шкiд.тlивих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та
мокпивi наслiдки ik впливу на здоров'я, його права i компенсацiI за

робоry в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i
колективного договору;
* визначити працiвЕиковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними
для роботи засобами;
* провести первинний iнструктаж працiвника iнженером з охорони працi,
технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноi
охорони;
* роз'яснити працiвниковi про проходження поточних медичних оглядiв.
2.7 Працiвникам, що стають на робоry вперше, трудова книжка
оформляеться не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийняття на робоry.
2.8 Працiвник повинен викоItувати доручену йому робоry особисто i не
мае право передорrrати ii виконання iншiй особi, за винятком випадкiв,
передбачених закоЕодавством.

Адмiнiстрацiя КНП <Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня>
не ма€ права вимагати вiд працiвника виконаннJI роботи, не обумовленоi
посадовою lнструкцlею,

Тривалiсть переведенюI на iншу роботу для замiни вiдсутнього
пряlligцикд не мох(е перевицIувати одного мiсяця протягом кЕUIендарного

року. Вiдмова без поважних причин вiд тимчасового переведення на iншу
робqгу в разi виробничоi потреби, вв.Dка€ться порушенням трудовоi
дисциIшlни.
2.9 Прrтпинення трудовоi дiяльностi може мати мiсце тiльки на пiдставах
пердбачеких законодавством,

Прачiвrпrк мае право розiрвати трудовий договiр, укладений
попередивши про це адмiнiстрацiею за два тижнi. У разi, коли заява
працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена
неможливiстю продовжувати робоry з поважних причин, трудова
дiяльнiсть може бути припинена у TepMiH, на який вказуе працiвник. У
разi, коли така зaulва зумовлена невиконанням адмiнiстрацiею КНП
<Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня> закоЕодавства про працю,
yI\{oB колективного договору чи трудового договору, працiвник мае право

розiрвати трулову дiяльнiсть у визначений ним TepMiH.
Розiрвання трудового договору з iнiцiативи адмiнiстрацii може бути

проведено лише за попередньою згодою профспiлкового KoMiTeTy
закладу, KpiM випадкiв передбачених законодавством.
2.10 Припинення трудового договору оформляеться наказом директора
КНП <Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня> та у день звiльнення
працiвник повинен отримати належно оформлену трудову книжку i
розрахунок. ,Щнем звiльнеЕнrl ввaDкаеться останнiй день роботи
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3.4 ,Щотримуватись порядку та чистоти на своему робочому мiсцi, у
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2.11 Не допускаеться звiльнення працiвника з iнiцiативи власника в
перiод тимчасовоi непрацездатностi, а також в перiод перебування
працiвника у вiдпустцi.
2.12 Прп реорганiзацii, або скороченнi чисельностi праtцоючих про
звiльнення працiвникiв, персональпо попереджують не пiзнiше як за два
мiсяцi.

Ш. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ
Працiвникп зобов'язанi:
3.1 Працювати чесЕо i суtлrлiнно, своечасно i чiтко викоцувати
розпорядження та накЕц}и адмiнiстрацii, додержуватись трудовоi
технологiчноi дисциплiни, вимог нормативIIих aKTiB про охорону працi,
дбайливо ставитись до майЕа закJIаду. Пiдвищувати якiсть та культуру
надання медичних послуг Еаселенню.
3,2 При наданнi медичноi допомоги та призЕаченнrI лiкування
дотримуватись Протоколiв та стандартiв, маршрутiв пацiента.
3.3 Вчасно приходити на робоry, використовувати весь робочий
продуктивноi працi, )цримуватись вiд дiй, що заважають
працiвникам виконувати ix трудовi обов'язки.

час для
iншим

вiддiленнi, кабiнетi та iнших структурtiих пiдроздiлах, а також
терrгорii лiкарнi, передавати свое робоче мiсце та обладнання
нЕrлежному cTaHi спiвробiтнику, який його замiнюе.
3.5 .Щотримуватись професiйних медичЕих обов'язкiв, зокрема щодо
вимог професiйноi етики i деонтологii, збереження лiкарськоi таемницi,
персонЕrльних даних пацiента, надання першоi медичноi допомоги
громамнам у разi нещасного випадку та iнших екстремaшьних ситуацiй,
пропагування, у тому числi власним прикJIадом, здорового способу
життя, наданнrI консультативноi допомоги cBoiM колегам, та iнших
обов'язкiв, передбачених законодавством.
3.б Знати i виконувати iнструкцii користування обладнанням, засобами
колективного та iндивiдуального з.tхисту. Працiвники КНП
(Ужгородська Micbкa дитяча клiнiчна лiкарня> протягом робочого дня
зобов'язанi користуватись спецiаrrьним одягом, яким е медичний халат та
iH.
3.7 .Щотримуватись зобов'язань з охорони працi, передбачених
колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами
внутрiшнього розпорядку закпаду.
3.8 Проходити у встановлеЕому порядку попереднi та перiодичнi медичнi
огJIяди.
3.9 Спiвпрацювати з адмiнiстрацiею у справi органiзацii безпечних та
нешкiдливих умов працi, особистонешкlлJlиIзих умов працl, осооисто вживати посильних заходlв щодо
усуненЕя будь-якоi виробничоi сиryацii, яка створюе загрозу його житпо

заходiв

чи здоров'ю, або людей, якi його оточують, довкiлля, повiдомляти про
небезпеку свого безпосереднього керiвника або iншу посадову особу,

на
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3.10 Систематично пlдвищувати piBeHb професiйних знань та
маистерност1.
З.11 Коло обов'язкiв, якi викоЕуе кохен працiвник за своею
спецiальнiстю, визначаеться посадовою iнструкцiею.

ry. ocHoBHI оБов,язки АдщпнIстрАцIi
4.1 Адмiнiстрацiя КНП <<Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня>
зобов'язана правильно органiзувати робоry працiвникiв, щоб кожен
працював за своею спецiальнiстю, мав закрiплене за ним робоче мiсце,
своечасЕо до початку роботи, що доручасться був ознайомлений iз
встановленим завдаЕням. Забезпечити здоровi та безпечнi умови працi,
справний стан iHcTpyMeHTiB, а також нормативними запасами лiкiв,
засобiв медичного призначенЕя, необхiдних для безперебiйноi роботи.
4.2 Створювати умови для забезпечення охорони здоров'я населення,
високого рiвня надання медичноi допомоги.
4.3 Всiляко розвивати форми органiзацiТ, здiйснювати заходи щодо
пiдвищення ефективностi працi колективу, органiзовувати вивчення i
впровадженшI нових Протоколiв обстеження та лiкування.
4.4 Своечасно доводити до структурцих пiдроздiлiв плановi завдання,
забезпечувати iх виконаннrI з найменшими затратами трудових,
матерiальних i фiнансових pecypciB, вживати з€tходи, спрямованi на бiльш
повне виявлення l використаншI внутрlшнlх резервlв.
4.5 Постiйно вдоскон€uIювати органiзацiю оплати працi залежно вiд
кiнцевrо< результатiв роботи, пiдвицryвати якiсть нормування працi,
забезпечувати матерiальну зацiкавленiсть працiвникiв у результатах ix
особистоТ працi та загаJIьних пiдсумках роботи, економiчного i
рацiона-тrьного використання фонду оплати працi, не допускати порушень
у застосуваннi дiючих умов оплати працi i HopMyBaHHi працi.
4.б Забезпечувати трудову i виробничу дисциплiну, постiйно здiйснюючи
органiзаторську, економiчну i виховну робоry, спрямовану на iT
змiцнення, усунення втрат робочого часу i рацiональне використання
трудових pecypciB, формування стабiльних трудових колективiв,
застосовувати дисциrrлiнарнi стягЕення до порушникiв трудовоi
дисциплiни, враховуючи при цьому рiшення KoMicii з трудових спорiв.
4.7 Неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону працi,
покращувати уплови працi, забезпечувати належне технiчне обладнання
Bcix робочих мiсць i створювати на Еих умови роботи, що вiдповiдають
правилrtм з охорони працi. У разi вiдсутностi в правилtж вимог,
дотримання яких при виконаннi робiт необхiдне дrrя забезпечення
безпечних умов працi, адмiнiстрацiя, за погодженЕjIм з профкомом
лiкарпi вхивае зЕrходiв щодо забезпечення безпеки працi.
4.8 Вживати необхiдних заходiв щодо профiлактики виробничого
травматизму, професiйних та iнших захворювань працiвникiв, свосчасно
надавати пiльги i компенсацii у зв'язку з шкiдливими уN{овами працi у
випадках, передбачених законодавством (скорочений робочий день,
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додатковi вiдпустки). Забезпечувати працiвникiв вiдповiдно до дiючих
норм i положеЕь спецiальним одягом, взуттям та iншими засобами
iндивiдуального захисту, органiзовувати контроль за ik використанням
при HarIBHocTi фiнансування.
4.9 Постiйно контроJIювати piBeHb знань та дотримання працiвниками
вимог з технiки безпеки, виробничоi caнiтapii, профiлактики ВIЛ
(С}ilД), гiгiени працi та протипожежноi охорони.
4.10 Видавати заробiтку плату за I половину l5 числа, за II половину - 30
числа коr(ного мiсяця за умови своечасного фiнансування. Проводити
оплату працi працiвникам у вiдповiдностi до вимог Законiв Украiни.
4.1l Створювати умови для пiдвищенЕя професiйноi квалiфiкацii
працiвникiв та рiввя ik економiчцих i правових знань i необхiднi рлови
для поедн€lЕIIя роботи з навчанням в у.{бових закJIадах.
4.12 Створювати для тiрудового колективу необхiдЕi умови дJIя
виконанЕя ним cBoik повцовФкеЕь, передбачених законодавством та
колективним договором, всiляко дотримувати i розвивати iнiцiативу та
активнiсть працюючих, забезпечувати ix )..racTb в управлiннi лiкарнi,
своечасно розглядати критичнi заувЕDкення та повiдомляти колективу про
вжитi заходи.
4.13 Уважно ставитись до потреб i запитiв працiвникiв, покрапIувати

1ъrовп ix працi та побуту. Адмiнiстрацiя КНП (Ужгородська MicbKa
дпяча клiнiчна лiкарня> здiЙснюе своi обов'язки у вiдповiдних випадках
спЬно або за поюдженням iз профспiлковим KoMiTeToM закJIаду, а також
з ура"хуваЕIIям повноважень,,грудового колективу.

Y. РОБОЧИЙЧДС I ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1 Час початку, закiнчення роботи i перерви для вiдпочинку та
)чування встаноыIю€ться

л!
зlп

найменувяння струкryрних пiлрозлiлiв
тривалiсть

робочого дня
при 5-денному

Dобочому тпжнi

вlдпряцювання робочого часу ва
основнiй посадi

на основну ставку прпмlтка

l. Адмiнiстративний персонал 8.00 8.00 - l7.00 при
перервi на обiд 30
хв., п'ятниця до
l5.00 з перервою
на обiд 1 година

2. Господарський i
оболуговуючий персонал

8.00 8.00 _ 17.00

Головна медична сесца 8.00 8.00 _ l7.00

4. Лiкарi полiкrriнiки, зайнятi
тiльки амбулаторним прийомом
хворих

6,зб 8.00 - 14.зб

5. Лiкарi стаuiонару Bcix
найменувань педiатричних
вiддiлень

7.42 8.00 - 15.42

зз



6. Старша сестра медична
полiклiнiки

7.42 ,1.00 _ 14.42

7. Статистик медичний 7.42 ,7.00 
- 14.42

8. Сестра медична функцiональноi
дiагностики

7,42 8.00 _ 15.42

9. Сестра медична
алергологiчного кабiнеry та
офтшlьмологiчного кабiнету

7.42 8.00 - 15.42

10. Сес,тра медична КIЗ та сесца
медшIна фтизiатричного
кабiнегу

7.|2 8.00 _ 15.12

l1. Серелнiй медперсонtul
стацiонару, полiк,'tiнiки

7.42 8.00 _ l5.42

|2. Масажист, iнструкгор ЛФК 7.42 8.00 _ 15.42

13. Лiкарi кабiнегу функцiональноi
дiагностики

6.зб 8.00 _ 14.3б

|4. Лiкарi реrrггенологи i рентген-
лабораЕги

б.00 8.00 - 14.00

l5. Медперсонал
фiзiотерапевтичних кабiнетiв

б.00 8.00 _ 14.00

1б. Логопед з.зб згiдно графiку

|7. Молодшi медсестри по догляду
за хворими, молодший
мед.персонал стацiонару, iнший
обслуговlточий персонал
стацiонару

8.00 згiдно графiку

18. Молодший медперсонaul
полiктliнiки

8.00 7.00 _ 15.00

19. Оператори комп'ютерного
набору

8.00 8.00 _ 1б.00

20. Медперсоншl клiнiчноТ
лабораторii

7.12 8.00 _ 15.12

21,. Лiкарi-анестезiологи дrгячi 7,l2 згiдно графiку

22. Секретар друкарка 8.00 8.00 - 17.00

2з. Шофери 8.00 8.00 _ 17.00

24. Сторожi 8,00 згiдно графiку

25. Машинiст з праннrI бiлизни 8,00 згiдно графiку

26. Працiвники KyxHi 8,00 з 6.30
згiдно графiку
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5.2 Рентген-лаборантам та лiкарям УЗ.Щ якi несуть ургенцii, скорочуеться
тривалiсть робочого дня на 1 годину.
5.3 У певних випадках тривалiсть щоденноi роботи, в тому числi час

початку i закiнчення щоденноi роботи, перерви для вiдпочинку та
приймання iжi, визначаеться графiками змiнностi, що визначаеться
безпосереднiм керiвником за погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM з

дотриманням встановленоi тривалостi робочого часу за тиждень або

iнший облiковий перiод.
5.4 З метою оптимiзацii робочого часу та покращеЕнrI caHiTapHo-

регламеЕтЕих заходiв встаЕовити трившriсть роботи полiклiнiки з 7.00 до
17.00. ,Щозволити в особливих випадках переЕесення робочого дня на

суботнiй день, для забезпечення нЕrлежцих санiтарних та управлiнських
функцiй полiклiнiки.
5.5 Вiдповiдно до ст. б1 Кодексу законiв про працю Украiни в закJIадах

охорони здоров'я на роботах, пов'язаних iз наданням медичноi допомоги
населеЕЕю, як правиJIо, застосовуеться щомiсячний облiк робочого часу.

В закладаХ охороIrИ здоров'Я тривалiстЬ нiчноi роботи дорiвнюе деннiй i
становить до 12 годин у змiну. Призначати працiвника на роботу
протягом двох змiн пiдряд забороняеться. Графiки змiнностi доводяться
до вiдома працiвника, як правило, не пiзнiше нiж за один мiсяць до
введення ix в дiю. За рiшенням 1рудового колективу дозволяеться
встаIIовJIювати тривалiсТь робочоi змiни до 24 rодин (KpiM водiiв
санiтарного травспорry). У кожному конкретЕому випадку питання
встановлеЕня тому чи iншому працiвнику тривалостi робочоi змiни до 24

годин мае вирirrтуватись лише за згодою працiвника i профспiлкового
органу закпаду охорони здоров'я.
5.б Працiвники черг},ють за змiнним графiком piBнoMipHo. Перехiд з

однiеi змiни в iншу повиIIен вiдбуватись, як правило в години, визначенi
графiками змiнностi. Тривалiсть перерви в роботi мiж змiнами мае бути
не меншою подвiйноТ тривалостi часу роботи в попереднiй змiнi
(включаючи i час перерви на обiд).
5.7 Кожец працiвник зобов'язаний вiдмiтити свiй прихiд на роботу до
початку роботи, а по закiнченнi робочого дня залишати робоче мiсце у
порядку, встановленому у зашrадi.
Час, витрачений на переодягання перед початком l пlсля закlнчення

робочого лня (змiни), не входить в облiк робочого часу.
5.8 Керiвник певного пiдроздiлу зобов'язаний органiзувати облiк виходу
на робоry працiвникiв, Бiля мiсця облiку повинен бути годинник, що
правильно вкЕrзуе час. Порядок облiку часу роботи поза межами закJIаду

встановлю€ться адмiнiстрацiею. Прачiвника, що з'явився на роботу у

2,7. Елекгрик 8.00 8.00 - 17.00

28. Столяр 8.00 8.00 _ 17.00
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нетверезому cтaEi керiвЕик пiдроздiJry не допускае до роботи у цеЙ

робочий день (змiЕу).
5.9 На безперервних роботах (стацiонар) забороняеться залишати змiну
до приходу працiвника, який його змiнюе, згiдно графiку.
У разi невиходу працiвника, що змiнюе, необхiдно повiдомити про це
старшого по роботi (змiнi), який зобов'язаний негайно вжити заходiв

щодо замiни його iншим працiвником.
5.10 На тих роботах, де за умовами виробництва перерву для вiдпочинку i
харчування встановити неможливо, працiвнику повинна бути надана

можливiсть приймати iжу протягом робочого часу.
перелiк таких робiт, порядок i мiсце харчування встановлюеться

директором КНП <Ужгородська MicbKa дитяlIа клiнiчна лiкарня> за

погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM закJIаду.

,Щля медичних працiвникiв лiкувально-профiлактичних та iнших закладiв

охоронИ здоров'я, що мають 6,5 - годинний або меншоi тривалостi

робочий деЕь, надаIIцJI обiдньоi перерви не обов'язкове.
5.11 Робота в надурочний час, як правиJIо, не допускаеться. Застосування

роботи в надурочний час дозвоJUIеться у винrIткових випадках вiдповiдно

до чинного закоЕодавства, лише iз дозволу керiвника пiдроздiлу.
5.12 Забороняеться у робочий час:
- вiдволiкати працiвникiв вiд iхньоi безпосередньоi роботи, викликати або

знiмати ix з роботи дJUI виконанЕя громадських обов'язкiв i проведення

рiзногО роду заходiВ, що Ее пов'язанi з виробничою дiяльнiстю (всiлякi

in"orr' семiнари' спортивнi змагаЕнrI, коЕкурси, r{астЬ у хуложнiй
самодiяльностi, туристичнi поiЪдки);
- скJIикатИ збори, засiдання i всякоГо родУ наради з питань, що Ее

пов'язацi з виробничим процесом.
5.13 Графiк надаIIнJI щорiчних вiдпусток затверджуеться директором
КНП <<УжгоРодська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня> за погодженням iз

профспiлковим koMiTeToM закпаду, виходячи з необхiдностi забезпечення

нормальноi роботИ заклад/ i сприятливих умов для вiдпочинку
працiвникiв. Графiк вiдтryсток скJIадаеться на кожний календарний piK не

пiзнiше 5 сiчня поточного року i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв.
Вiдгryстка повинна використовуватися в поточному роцi для
забезпечення здоров'я працюючих.

YI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ У РОБОТI

б.1 За зразКове виконаЕня обов'язкiВ, досягнення у наданнi медичноi

допомоги населенню, пiдвищення продуктивностi та покращення якостi

роботи, за триваIry i бездоганну працю та iншi успiхи в роботi до
працiвникiв закпадry, можуть застосовуватись будь-якi заохочення,

затвердденi Тудовими колективами в правилах внутрiшнього 1рудового

розпорядку.
б.2 ЗаохоченЕя визЕачаеться директором КНП (Ужгородська MicbKa

дитяча клiнiчна лiкарня>.
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б.3 Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують cBoi трудовt
обов'язки, надаються в першу черry переваги та пiльги. Таким
працiвникам надаеться також перевага при просуваннi по роботi.
За особливi цудовi заслуги подання на працiвникiв направляються у
вищi органи дIя заохоченця, до нагородження орденами, медаJIями,

почесними грамотЕtми, нагрудними значками i до присвоення почесних
звань i званЕя кращого працiвника за даною професiею.

ЧII. ВIДIОВЦАJIЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОi
ДИСЦИПЛIНИ

7.1 Порушення трудовоi дисциплiни, тобто не виконання або не належне
виконання з вини працiвника покJIадевих на нього 1рудових обов'язкtв
тягне за собою вжиття заходiв дисциплiнарного стягЕення або

громадського впливу.
7.2 За порушенЕя трудовоi дисциплiни до працiвника може бути
застосовано тiльки один з таких заходiв стягнення:
- догаIrа;
- звiльнення
7.3 Дисциплiнарне стягнеЕня застосовуеться адмiнiстрацiею лiкарнi
безпосередньо за виявлеЕням проступку, €ше не пiзнiше одного мiсяця з

дня його виявлення, не рахуючи часу звiльнення працiвника вiд роботи у
зв'язку з тимчасовою нецрацездатнiстю, або перебранню його у
вi,шrустцi. .щисциплiнарне стягненшI Ее може бути накладене пiзнiше 6

мiсяrrЬ з дня вчинення проступку.
7.4 ,Що застосування дисциплiнарного стягнення директор КНП
<Ухоородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня> повинеЕ зажадати

письмового поясвевнrI. Вiдмова працiвника дати пояснення не може бути
перешкодою дJIя застосування стягнення. При обраннi виду стягнення

дrрекгOр КНП <Ужгородська MicbKa дитяча клiнiчна лiкарня> повинен
врахувати ступiнь тяжкостi вчиненого проступку i заподiяну шкоду,
обставини, за яких вчинено цроступок i попередньо робоry працiвника.
7.5 За кожне порушеннJI трудовоТ дисциплiни може бути застосоване
лише одне дисциплlнарне стягнення.
7.б Стягнення оюлошу€ться в наказi iз зазначенням мотивiв його
застосування i повiдомляеться працiвниковi пiд розписку у триденний
TepMiH. Наказ про застосування дисциплiнарного стягнення доводиться
до вlдома працlвникlв закJIаду.
7.7 Якщо протягом року з дня накJIадання дисциплlнарного стягнення
працiвника не буде пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH

вважаеться таким, що не мав дисциплiнарного стягненЕrI. Якщо
працiвник Ее доrryстив порушень трудовоi дисциплiни i до того ж
проявив себе, як супtлiнний працiвник, то стягнення може бути знlIте до
закiнчення одного року. Протягом року дii дисциплiнарного стягнення
заходи щодо заохочеЕшI до працiвника не застосовуються.
7.8 СпецифiчЕим для медпрацiвника порушеншIм може бути порушення
правил деонтологii, розголошення вiдомостей про хворобу хворого.
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IIорматшвнi докумепти:

Наказ МОЗ Уlgаiни вiд 18 грудня 2000 року ЛЪ204-О <Про

затвердженЕrI гаIryзевих правил внутрiшнього трудового розпорядку для
працiвникiв закладiв, уставов, органiзацiй та пiдприемств системи
охороt{и здоров'я УкраtЪи>
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Додаток 3

Склад
Koмicii комунального некомерцiйного пiдпри€мства

<(Ужгородська Micbкa дптяча клiнiчна лiкарня>>

з трудових спорiв

l. Рошко I.Г. - директор
2, Гулянич-Какурiна М.М. - голова ППО
3. йаслюк Л.Г. - засryпник директора з полiклiЕiчноi роботи
4. Небесник Ю.I. - заступник директора з лiкувальЕоi роботи
5. Малець B.I. - юрисконсульт
б. Щибик Г.А. - старший iнспектор з кадрiв

7. Кравченко Е.Ю. - завiдувач iнформаuiйно-ана-пiтичвого вiддiлу
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