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роздIл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Мета укладання колективного договору.
I{ей договiр укладено ] метою вирiшення поставлених перед Працiвниками задач,

Регулювання трудових вiдносин. подilльшого соцiального розвитку колективу iзабезпечення
соцiального захисту працiвникiв закладу протягом 2022-2027 poKiB вiдповiдно до ст. l0 КЗпП.

|.2 Сгорони договору та Тх повноваження.
Щоговiр укладено мiж Роботодавцем ТОВ "Медичний центр "Медiкал", в особi директора

Щадей Н,В.. яка представляс iнтереси Роботодавця iMac з приводу цього вiдповiднi
повноваження, з однiсi сторони, та радою Працiвникiв ТОВ "Медичний центр "Медiкап" (да,ri ,
Рада Працiвникiв), в особi обраних та уповновФкених представникiв:

Голова РФ(и Працiвникiв:

Секретар:
Голова Ради Працiвникiв

медичний директор! терапевт Сiлей Сергiй
михайлович

лiкар-хiрург Ласкiна Ната,riя Михайлiвна
лiкар-невропатолог Огурчак Неллi

Вололимирiвна

якi представ;rяють iптереси Bcix Працiвникiв ТОВ "Медичний центр "Медiкал" та мають
з приводу цього вiдповiднi повнов{DкеЕня, з другоi сторони.

1.2.1 ,Щаний колективний договiр (налалi - Колдоговiр) укJIадаеться вiдповiдно до
Кодексу законiв про працю Украiни, Закону Украiни кПро колеюивнi договори i уголи >, Закону
УкраiЪи кПро оплату працi ), Закону Украiни кПро вiдпустки>, Закону УкраiЪи кПро охорону
працi), Закону УкраiЪи <Про загальнообов'язкове державне соцiа,тьне страхування вiд
нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату
працездатностi>, Закону УкраiЪи кПро порядок вирiшення колективних трудових спорiв
(конфлiктiв)>, Основ законодавства УкраiЪи про охорону здоров'я та Статlту ТОВ "Медичний
центр "Медiкал".

1.2.2 Колдоговiр е юридичIlим документом, яким регулюються трудовi та
соцiально-економiчнi вiдносини Роботодавця ТОВ "Медичний цент "Медiкал" (далi -

РОБОТОМВЕI-{Ь) та Прачiвникiв ТОВ "Медичний цент "Медiкал" (дмi - Працiвники).
1,2.З Контроль за виконанням Колдоговору здiйснюеться безпосередньо

сторонalJt{и, що Його уклали. Сторони пiдтверджlтоть pea,TbHicTb забезпечення приЙнятих
зобов'язань i обов'язковiсть виконання умов цього Колдоговору.

1.2.4 РОБОТОДАВЕЦЬ визна€ Раду Прачiвникiв единим представником
працiвникiв у трудових i соцiально-економiчних вiдносипах.

1.2.5 Рала Прачiвникiв контролю€ додержмня в ТОВ "Медичний центр "Медiкал"
законодавства про пр{utю, здiйснюе зzrходи, що не суперечать чинному законодавству Украiъи,
дIя зirхисту зЕlконнIlх прiв та iнTepeciB працiвникiв.

1,2,6 Питання соцiального розвитку, покращення ушов прачi, життя i здоров'я
працiвникiв вирiшуються спiльно РОБОТОМВЦЕМ та Радою Прачiвникiв за умови HMBHocTi
вiльних обiгових коштiв, спрямоваяих на TaKi цiлi.

1.2.'7 Рада Прачiвникiв мас право вимагати вiд РОБОТОДАВЩЯ припинення

управлiнських рiшень, якi суперечать чинному законодавству, умовам цього Колдоговору та
погiршlтоть станови ще працiвникiв.

1 .2.8 У процесi виконання cBoix трудових обов'язкiв працiвники зобов'язанi:
1.2.8.1 виконувати накази та розпорядження РОБОТОДАВЦЯ;
1.2.8.2 дотримуватись пр{вил внутрiшнього тудового розпорядку,

встановлених РОБОТОДАВЦЕМ;
1.2.8.3 якiсно виконувати cBoi посадовi обов'язки, чiткого дотимумтись

трудовоi дисциплiни;



:-

1.2.8.4 поважатИ iндивiдуальнi права один оJного. Jотри\!\ ватпсьнеобхiдноi етики поведiнки ;

1.2.8.5 дбайливо ставитись до використання облаJнання та rtайна lOB"Медичний центр "Медiкал'', пiдтримувати чистоту та порядок на робочому Micui.
1,2,9 Рада Працiвникiв зобов'язует"." ..,р""r, пiдвЙенню ебекrивrосri прачi.якостi виконання робiт та надання noary., ооrр"манню трудовоi дисциплiни, правилвнутрiшнього трудового розпорядку та збереження комерцiйноi Йrп"цi прчцi"rr*ur".
1 .2.10 Сторони оперативно вживають заходiв щооо y.yn."r" naj"o],"o" u"""n""n""колективних трудових спорiв (конфлiктiв) в ходi реалiзацii зобов-'язань i положеньКолдоговору, надаючи перевагу розв'яiанню спiрних питань шляхом проведення консультацiй,

переговорiв i примltрних процедур вiдповiдно до aчпоruдчu"r"u.
1.З Сфера лii колективного договору.

l.з.l Положення цього Колдоговору поширюються на Bcix працiвникiв закладу таобов'язковi для РОБОТОДАВt{Я.
|,З.2 Жодна iз cTopiH- що уклала чей Коллоговiр. не може прогягом усього строкуйого дii в односторонньому 

.порядку приймати рiшення, цо змiнююiь 
"орr", nono*"n"",

зобов'язання або припиняють його виконання.
1.3.3 Невiд'емною частиною Колдоговору с:

1.3.3.1 правила внутрiшнього трудового розпорядку ТОВ ..Медичний 
центр"Медiка,r" (.Щодаток 2);

1,3,3,2 положення про порядок пiдвищення посадових окладiв за наявнiсть
вiдповiдноI квалiфiкацiйноi категорii, що .ur""рд*у.r""" окремим наказом;

1.3.3.З положення про виплату доплат за сумiщення професiй (посад),
виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника та розширення зони обсJIуговування
або збiльшення обсягу виконуваних робiт, що aur""рд*у.rься окремим наказом;

1.3.3.4 положення про виплату iнших надбавок, що aur"aро*!етьOя окремим
HaKiBoM.

1.4 TepMiH дii колективного договору та набуття iM чинностi.
1.4.|. Колдоговiр всrупас в сил} з дати його пiдписання уповноваженимипредставниками cTopiH i дiе до прийняття нового Колдоговору або внесення arin ,о oo.roun"no

до чинного.
1.4.2. Переговори щодо укладення нового Колдоговору на наступний TepMiH

починаються не пiзнiше, як за два мiсяцi до закiнчення строку дii чинного Колдоговору.
1.4.3. Цей Колдоговiр зберiгае силу у випадку змiн у складi, cTpyKTypi та

найменуваннi ТОВ "Медичний центр "Медiкал", а у випадку його реорганiзацi'i BiH може бути
переI лянутий за згодою cTopiH.

1.5. Порядок внесення змiн та доповнень до Колдоговору.
1.5.1. Змiни та доповнення до Колдоговору вносяться у разi змiн чинного

законодавства Украiни за згодою с горiн.
1.5.2. Сторона, яка iнiцiюс внесення змiн i доповнень до Колдоговору, письмово

1овiлом.пяс iншу с,горону про початок проведення переговорiв та надсила€ своi" пропозицiТ.
Пропозицii кожноi iз cTopiH щодо внесення змiн i доповнень до Колдоговору розглядаютьсяспiльно, вiдповiднi рiшення приймаються у l0 денний строк з дня ii отримання 

"roponu"r.
роздIл II

ВИРОБНИЧI I ТРУДОВI ВIДНОСИНИ
2.1. роБот,оДАвЕrIЬ забезпечуе формування стратегii та прогнозування розвиткуТОВ. "Медичний центр "Медiка.,r", створення умов для пiдвищення ефекiивностi- роботи,

реалiзацiю на цiй ocrroBi професiйних, трудових i соцiмьно-економiчних гарантiй, дотримання
конституцiйн их прав прачiвникiв.

2-1.1 роБотОдАвЕI]Ь зобов'язусться повiдомляти Раду Праuiвникiв про
реорганiзачiю. лiквiдацiю. змiну стр}ктури пiлрозлiлiв. a"оро"a"", чисельностi,
перепрофiлювання ТоВ "Медичний чентр ..Медiкал.' не пiзнiше, "n.u дuu мiсяцi, з дня



прийнятгя вiдповiдIrого рiшення. За два мiсяцi персонально в письмовiй формi попереджуе

працiвникiв про наступнi звiльнення та водночас пропонуе iншу робоry (при HMBHocTi мiсчь у
межtrх спецiальпостi чи квалiфiкацii).

2.1.2 РОБОТОДАВЕЦЬ за участю
Статуту ТОВ "Медичний центр "Медiкал".

Ради Працiвникiв iнiцiюе внесення змiн до

2.1.3 РОБОТОДАВВЦЬ одиЕ раз на

фiнансово-господарську дiяльнiсть з пропозицiями
piK звiтуе на зборах Працiвникiв про

щодо полiпшення роботи ТОВ "Медичний

центр "Медiкал".
2.1.4 у разi лiквiлаuii ТОВ "Медичний центр "Медiкал" роБотодАвЕць

забезпечуе виконання умов оплати працi, гараптiй, компенсацiйних виплат та iнших соцiальних

норм у вiдповiдностi з чинним зiконодавством i Колдоговором.
2.|.5 роБотОддвЕщЬ забезпечуе працiвIrикiв матерiалами, iнструментаruи,

канцелярським приладдям, обладнанням при наявностi коштiв на вiдповiдних статгях

фiнансування.
2.2 Зобов'язанняРадиПрацiвникiв.

2.2.| Рада Працiвникiв сприяе змiцненню тудовоi дисциплiни в колективах

структурЕих пiдроздiлiв ТОВ "Медичний цептр "Медiкал", пiдвищенню продуктивностi прачi.

2.2.2 Рада Працiвникiв проводить роботу з найманими працiвниками стосовно

рацiонмьногО та бережлЙвогО використаннЯ обладнання, матерiальних i виробничих pecypciB.

збереження майна ТОВ "Медичний центр "Медiка,т".
2.2.3 Рада Працiвникiв органiзовуе збiр та узагальнюс пропозицii щодо полiпшення

дiяльностi тов "медичний центр "медiкал", доводить ix до роБотоддвця й домагаеться iх

реалiзацii, iнформуе Працiвникiв про вжитi заходи.
2.2.4 Рада Працiвпикiв зilпрошуе повнов.Dкпого предстtlвника сторопи

роБотомвЦЯ на засiдаЕIrЯ Ради ПрачiвниКiв, де розглядаЮться питання з.хисту трудових i

соцiально-економiчних прав прачiвникiв.
2.2.5 прачiвники згiдно з чинним законодавством Украiни та положеннями

Колдоговору зобов'язанi викон}ъати cBoi професiЙнi обов'язки вiдповiдно до положень про

cTpyKTypHi пiдроздiли та cBoix посадових iнструкцiй, не}хильно дотримуватися правил

"ny.piп1nuo.o тудового розпорядку, сумлiнно та у повному обсязi, дотрим},ючись

встановлених cTpoKiB, виконувати завдання, визначенi роБотодАвцЕм,
щорiчно, наприкiнцi року керiвники пiдроздiлiв та вузькi фахiвчi звiтlтоть перед

роБотоддвЦЕМ про виконання рiчного плаIrу робiт та ocHoBHi професiЙнi досягнення,

РОЗДIЛ III
здБЕзпЕчЕнНя здЙнrIтосТI прдцIвникIв, змIни в оргднIздцп прдцI

3.1. Зобов'язання РОБОТОДАВЦЯ.
3.1.1 роБотодАвЕЩЬ приймае на штатну роботу прачiвникiв лише у випадках

наявностi вiльних робочих мiсць.
3.1,2 роБотодАвЕць

"Медичний центр "Медiкат".
3.1.3 При прийняттi на

забезпечус збереження робочих мiсць необхiдних Тов

роботу прачiвникiв РоБоТо,щАвЕцЬ уклада€ з ними

трудовi договори вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни,
3.1.4 Жоден труловий договiр, укладений ТОВ '.Медичний центр "Медiкм" з

працiвником, не повинен суперечити цьому Колдоговору.
з.1.5 Умови трудового договору не можlпь мiстити положень, що суперечать

законаI4 та iншим нормативно-правовим актам з охорони прачi,
3.1.6ПриприйнятiнароботУпрацiвникiвРоБоТоДАВЕЩЬзобов'язана

ознайомити ii пiд розпис з Колдоговором, правилами внутрiшнього трудового розпорядку,
посадовою iнструкчiсю, положенням прЪ.rру*rур""й пiдроздiл, iнструкцiсю з охорони прачi

та iнстрl кчiсю з пожежноi безпеки.
3.1.7 роБотОдАвЕцЬ розглядас та затверджу€ на кожну штатну посаду закладу

посадову iнструкцilо.



3.1.8 З метою пiдвищення квмiфiкачii прачiвникiв ТОВ "\Iе.lнчнltli uенц
"Медiкал" РОБОТ()ДАВЕ|-{Ь сприяс направ.,Iенню iх на навчання при наявностi KorrrTiB на
вiдповiдних статтях фiнансування ТОВ ''Медичний чентр "Me,liKan". а в разi вi:сlтнtъ-тi
фiнансування - за pIxyHoK власних коштiв праuiвникiв.

З.1.9 РОБОТОДАВЕЦЬ може трудовим договором передбачити виконання o.lнtl\l
працiвником обов'язкiв iншого лише у випадках тимчасовоi вiдсутностi останнього !,зв'язк\, з

захворюванням, вiдпусткою або з iнших повaDкних причин.
З.1.10 }/ випадках необхiдностi скорочення зайнятостi (робочого часу) прачiвникiв

у зв'язку зi змiнами в cTpyKTypi, в тому числi лiквiдацii, реорганiзацii ТОВ "Медичний центр
"Медiка,r", а також скорочення чисельностi прачiвникiв або посад, РОБОТОДАВЕЦЬ не менше,
як за два мiсяцi надас Радi Працiвникiв змiни структури ТОВ "Медичний чентр "Медiкал" i
програму забезпечення зайня,l ocTi вивiльнених прачiвникiв.

3.1.11 РОБОТОДАВЕЦЬ повинна гарантувати додержання прав та iHTepeciB
працiвникiв, якi вивiльняються у зв'язку iз змiною органiзацiI або форми власностi. зокрема
щодо порядку вивiльнення, виплати вихiдноi допомоги, гарантii працевлаштування, iнших пiльг
i компенсацiй таким працiвникам.

3.1.12 РОБОТОДАВЕЦЬ може переводити вивiльнених працiвникiв за ix згодою в

iншi пiдроздiли на iснуючi BaKaHcii за наявностi вiдповiдного фаху.
3.1.13 !ля збереження Працiвникiв, забезпечення зайнятостi працiвникiв на перiол

простою ТОВ "Медичний центр "Медiкал" з незалежних вiд працiвникiв причин
РОБОТОДАВЕI{Ь повинна застосувати режим роботи з неповною зайнятiстю, роботи з

неповним робочим 
,lижнем чи неповним робочиv днеv з оплатою прачi вiлповiлно до дiючого

законодавства Украiни.
3.2. Зобов'язання Ради Працiвникiв.

3.2.1. Рада Працiвникiв здiйснюс контроль за дотриманням законодавства про
зайнятiсть, домага(]ться зберiгання дiючих та створення в разi необхiдностi нових робочих
rt iсць.

3.2.2. Рада Працiвникiв розробляе та нада€ на розгляд РОБОТОДАВЦЯ посадовi
iнструкцii на кожн}- штатну посаду ТОВ "Медичний ueHTp "Медiкал".

роздш Iv
трудовI вIдносини, рЕжим прАцI тА вlдпочинку

4.1 . Зобов'язання РОБОТОДАВЦЯ.
4,1.1 РОБОТОДАВЕЦЬ здiйснюе прийом на роботу нових праuiвникiв лише у

випадках забезпечення повноТ пролуктивноi зайнятосr i працюючих. i якщо не прогнозусться iх
вивiльнення на пiдставi п.1 частини 1 ст.40 КЗпП Украiни.

4.1 .2 Режим працi в ТОВ "Медичний центр "Медiка,r" РОБОТОДАВЕЦЬ
зобов'язана реглiш.{онтувати правилами внлрiшнього трудового розпорядку.

4.1.З РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язаний встановити для працiвникiв п'ятиденний

робочий тиждень з двома вихiдними днями та визначити норми робочого часу для певних
категорiй працiвникiв вiдповiдно до вимоf чинного законодавства.

4.1.4 Зtr,тучення прачiвникiв до надурочних робiт допускаеться лише з

дотриманням чинного законодавства (статей бЗ, 176, l86-1 КЗпП). Кожне змучення працiвникiв
до надурочних робiт визначаеться наказом по ТОВ "Медичний центр "Медiкал".

Загальна кiлькiсть надурочних робiт для кожного працiвника не повинна
перевищувати 4-х годин протягом двох днiв пiдряд та 120 годин на piK (ст.65 КЗпП).

Забороняеться залучати до надурочних робiт вагiтних жiнок i жiнок. якi rIають:iтеl-t
BiKoM до 3-х poKiB; не можуть залучатись до над}-рочних робiт без i.x зго:и iнва.li,rи Ta;KiHKtt. шо
мають дiтей BiKoM вiд 3-х до 14-и poKiB, або дитинl.iнваTirа (ст. 63 КЗпП).

4.1.5 РОБОТОДАВЕЦЬ Ha-rac основн} шорiчнr, оп-lач}ъан\ вi:лlсткl тривапiсгю
24 календарнi днi за вiдпрацьований робочий piK. який рах},сться з.lня }]L,lа-f:lння тр}-Jового
договору. Особам BiKoM до вiсiмнадцяти poKiB шорiчна вiJ,пrстка наJасться на Эl ка-rеrr:арний
день.



4.1.6 [t{орiчна вiдпустка за перший piK роботи, надасться не ранiше нiж пiсля 6

мiсяцiв безперервноi роботи в ТоВ "Медичний центр "Медiкал", а за другий та послiлlточi роки
- },будь-якийЧас вiдповiдногО робочогО РОк1, згiдно з графiком вiдпусток вiдповiдно до ст, 10,

ч.5-6 КЗпП.
4.1.7 роБотОддвЕцЬ забезпечуе складання рiчного графiку черговостi надання

вiJпусток працiвникам Bcix структурних пiдрозлiлiв ТоВ "Медичний центр "Медiка.п" на

наступниЙ piK ло l5 грудня поточнОго року i доводить його до вiдома Bcix працiвникiв.

4.r.s на пiдставi рiчного графiка черговостi надання вiдпусток роБотоддвЕць
повiдомляс працiвника про дату початку вiдпустки не пiзнiше, як за два тижня до встановленого

графiком TepMiHy' 
I -а ТТ гпrlпи IJяпя.тLсq IIT.I авiUIiстю 304.1.9 Iнвалiдам I та Il групи надаеться щорlчна основна вlдпустка TpI

кzl-'rендарних днiв, а iнва.пiдам III групи 26 календарних днiв.
4.1 . 10 особам, якi наJIежать до 1-i та 2-i категорiй постраждалих на ЧАЕС НаДаСТЬСЯ

:о]аткова оплачувана вiдпустка TepMiHoM 16 календарних днiв на piK,

4.1.11 Жiнкам, якi працюють та мають двох та бiльше дiтей до 15 poKiB або дитину-

iнвапiда. надасться додаткова оплачувана вiдпусгка тривалiстю l0 каленларних днiв вiдповiдно

:о ст.19 Закону Украiни <Про вiдпустки> (без зменшення щорiчноi вiдпустки)
4.1.12 Бiдпустку без збереження заробiтноi плати за сiмейними обставинами та

iнших причин нада€ться працiвникам на TepMiH обумовлений угодою мiж працiвником та

робоrодавце", ме пе бiльш; 15 календарних днiв на piK згiдно з ст. 25, 26 Закону Укра'iни кПро

вi:пl,стки>.
4.1.13 Додатковi неоплачуванi вiдпустки за сiмейними обставинами надаються у

випадках:
- одруження працiвника на 5 кмендарних днiв;
- при народженi дитини на 3 ка,rендарних днi;
- одруження дiтей працiвника на 3 календарних днi;
- cMepTi рiдних по kpoBi або по шлюбу на 5 календарних днiв. не враховуючи часу на

проiз.а в кожному окремому випадку.
4.1.14 Одноденна оплачувана вiдпустка надасться 1 вересня матерям, якr мають

r,чнiв першокласникiв за рахунок черговоi вiдпустки.
4,1.15 роБотОдАвЕцЬ може надавати щорiч}ri вiдпустки за бажанням в зручний

1rя працiвника час лише визначеним законодавством категорiям (iнвалiдалл, жiнкам перел

"i"nyar*oa 
в зв,язку з вагiтнiстю та пологами або ж пiсля нього, жiнкам що мають дiтей до i2

poKib, жiнкам, що мають двох або бiльше дiтей до 15 poKiB чи дитину iнвалiда, самотнiй MaTepi

(батьку), що вихов}ютЬ дитину самостiйно, ветеранам працi, ветеранам вiйни i т. д. i т. п.).

4.1.1б роБотОддЬЕцЬ зобов'язана пiдтримувати кJIопотання Ради Працiвникiв

перел Фондом соцiального страхрання у вирiшенi питань забезпечення працiвникiв пiльговими

сана горно-курортн ttми прiвкаvи.' 
4.i.1.7 роБотоддвВL{Ь повинна не допускати замiну вiдпустки грошовою

копtпенсацiею, за в}Iнятком випадкiв, передбачених чинним законодавством,

4.1.18 роБотОдАвЕцЬ веде облiк вiдпусток, що надаються працiвникам,

!опускаеться подiл щорiчноi вiдпустки на частини будь-яко'i тривалостi на прохання працiвника

,u у"о"", що o""o"nu безперервна'l'i частина становитиме не менше 14 ка,rендарних днiв.

невикористана часtина шорiч"ьт вiдпустки мас бути надана прачiвник}, як правило, до кiнця

робочого року, аJIе не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який надасться

вi.лпустка.
4.1.19РоБоТоДАВЕI{Ьзобов,язанаВиплаТитипрацiвникузаробiтнуплаТУзачас

вiлlпусr ки не пiзнiше нiж за три днi до iT початку.
4.1 .20 Вiдкликання з щорiчноi вiдпустки допуска€ться за згодою працlвника лише у

випадках стихiйного лиха, виробничоi аварii, усунення ix наслiдкiв, вiдвернення нещасних

випадкiв, простою, загибелi ,u nay"un"" майна ТоВ "Медичний uентр "Медiкап" та iнших

випадкiв передбачених законодавством.
i.t.Zt Прачiвникам Тов "Медичний центр "Медiка,r", якi навчаються без вiдриву

вiд виробництва } вищих та середнiх навча,,lьних закладах з вечiрньою та заочною формою
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ffi"ТriЪ' 
loJt'xoBi ollla.^ъaлi вiJrr},стки вiдповiдно до закону украiни <про

,1,1,:] !'разi звLънення працiвника йому виплачуеться грошова компенсацiя за Bciве впхорвсгаяi HHrl лri щорiчноi вi,tпустки, додаrковоi вiдпустки зi збереженням заробiтноi
1^,_": " ппiдтив'oч rvовах праui ,u дъдчr*о"оi-uiопу"rп, працiвникам, якi мають дiтей. За
жilff*"iвнпка йому може надавати., 

"." п.u"пор"Ъ;;;;";1;;;.;'Т no.rioyrr""
.1.2 Зобов'язанняРадиПрацiвникiв:

4.2.| Забезпе,
трl:овоi та вироо"п"оt о".:#п#;:ffi; ;ff ТilНЖ ;у,i;хТ;#ffi;:;х;rJТff ;
нlil?,i"-"""ння 

наказiв та розпоряджень РОБОТО!АЁЙ. ;r;";";r'fyn*uion-"n"*
4.2,2 Здiйснювати контоль за виконанням. зобов'язань uього роздiлу, змiниржимiв працi i вiдIrочинку та ознайомленням з ними працiвникiв.

роздIл ч
ОПЛАТА ПРАЦl

5,1 . Зобов'язання РОБОТО!АВt{Я.
5,1 ,l, роБотОдАвЕцЬ зобов'язусться здiйснювати оплату працi та с.r,имулюванняпрацiвникiв ТоВ .'Медичний 

центр '.м.дiпЫ;'-..iiо КЗпП Украiни, Закону Укра.iни кПрооплату працi>, згiдно до нормативних aKTiB i положень цього Колдоговору та на пiдставi}'юIаденого з РОБОТО!АВI{ЕМ трудового договору.
5.1.2. ЗаРОбiТНа пЛата працiвникiв ТОЁ ..Медичний 

центр ,.медiкал,, 
скJlада€ться зпосадових окладiв (тарифних ставок), надбавок та доплат встановлених вiдповiдно дозатвердженого штаtного розпису.

5. I.3. При укладаннi тудового договору роБотодАвЕЦЬ доводить ло вiдомапрацlвника умови оплати працi, розмiри, термiни 
""nrur' заробiтноi плати, пiдстави, згiдно зякими здiйснюються вiдрахування, передбаченi чинним законодавством.

5,1,4,_ 
_розмiр заробiтноi плiти не може бути меншим вiд розмiру визначенот чиннимзаконодавством Украiни мiнiмальноi заробiтноi плаiи.

5,1,5, Виплата заробiтноi nnur, у формi боргових зобов'язань та розписок недопускасться.
5,1,6, роБотО!АВЕI_{Ь зобов'язана повiдомити п_рацiвникiв про HoBi рлови оплатипрацi або змiну iснуючих ylloB не пiзнiше, 

"n 
ru о* й."ч, до lx запровадження.5,1,7, При кожнiй виплатi заробiтноi плати РоБоТОдАвЕцЬ зобов'язуетьсяповiдомляти працiвника про TaKi да"i, як, ,ua-u"u'cy'a HapaxoBaHo.i заробiтноi плати зРоЗшифровкою за видами доплат та надбавок, розмiри i пiдaru""' утr""r" Ё"р"Оrrноi плати,сума заробiтноi плати, Що належить до виплати.

5.1.8. РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язана забезпечити оплату працi працiвникаВiДПОвiдно до вiдпрацьованого ним часу.
5,1,9, ВИПЛаТа ПРаЦiВНИКам заробiтноi плати здiйснюеться в нацiона,rьнiй ва:IютiУкраiни,
5.1.10. ЗарОбiтна плата за кожний мiсяць виплачу€ться два рази на мiсяць:- за першУ половинУ мiсяця - 17 числа цотQчного мiсяIlя: .-- задругуполовинумiсяця 02 "";;;iКёlЖ#:;#.М irya' а 4
У разi, коли День виплати заробiтноi nnur,u збi.ч.i".;; 

";;;;;"ffiятковим абонеробочим днем, заробiтна IlJIaTa виплачу€ться напередоднi.
5,1,1l. Виплата заробiтноi плати працiвн"кам € першочерговою, if своечаснiсть таобсяги не можуть бути поставленi в за_пежнiсrь 

"iд 
rдi*a"a""" iнших платежiв та Тх черговостi.5. l . l 2. В перiод мiЖ переглядоМ розмiрУ м iнiмальноi заРобiтноТ плати iндивiдуальназаробiтна плата працiвникiв пiдляiас l"д"п"Ьцii .iЙ"о-. 

"rnrr" законодавством.
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5.1.13. Компенсацй працiвника\r втрати частини заробiтноi п.,Iати }, зв'язк1, iз
порушенням cTpoKiB iT виплати прова.]иться вi:повiдно ло iнлексу зростання цiн на Спо;кивчi

товари i тарифiв на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.
5.1.14. Прачiвники мають право на вiдшкодування витат та одержання iнших

компенсацiй у зв'язку iз службовими вiдрядженнями, Прачiвникам, якi направляються 1,

вiдрядження, оплачуються добовi на час перебування у вiдрядженнi, BapTicTb проiзду до мiсця
призначення та зворотного проiълу i витрати по найму житлового примiщення в порядку та у

розмiра,ч, встановлених законодавством.
5.1.15. РОБОТО,ЩДВЕI]Ь не мас права здiйснювати iнших вiдрахування iз заробiтноi

плати працiвникiв, KpiM випадкiв передбачених законодавством та рiшенням сулу.
5.1.16. Вiдра.хуВання можутЬ проводитисЬ за нilказом роБотодАвЦЯ лише у

випадках:
- за особистою заявою працiвника ТОВ "Медичний центр "Медiкал";
- утримання помилково виплачених працiвнику коштiв в результатi

арифметичноi помилки;
- при вiдшкодуваннi збиткiв, завданих ТОВ "Медичний чентр "Медiкал" з

вини працiвника.
5.1 .17. Не допускаються вiдрахування з вихiдноi допомоги, компенсацiЙних та iнших

виплат, на якi згiдно з чинним законодавством стягнення не поширюеться.
5.1.18. Загальний розмiр вiлрахувань iз заробiтноi плати не може перевищувати 207о,

а у передбачених законодавством окремих випадках - 507о.

5.1.19. Ile,,1oIt\cKll("]ься po,rбilir r ic,I,b в or1.1ltli ltlralli ;tiiгttlti i .tt1-1ilBiKitl tlри t1,1tlaKolljij

tttu:ri(riKlrtiT lJ (\ tlli K()lill\ rltOBax ttpatti.

5.1.20. У разi rlo;l1,1tlcttItя закоIlO.,la]]cl t]ll IIl]o ()ll lltl\ прltlti tltlltlli t,c,r,-,tl tt}-lt,lгягltttltt,с;l

:ltl ]]исtltrп,цitла1-1lltli. ltaTepia;tbtttli. a,txiH ic,l раl llBtttli ra криrl itla:tbHtli BijItttlBirta,lbHtlc ti lr i,ttt,, з

,]ilKO I1(),,lill}c l t]O\1.

5.2. Зобов'язання Ради Прачiвникiв:
5.2.1. Забезпечити контроль за дотиманням дiючих положень з питilнь заРОбiтНОi

плати, нормативних документiв про розмiри MiHiMa,.rbHoi заробiтноi плати, посадОвиХ ОКЛаДiВ Та

тарифних ставок, виплат заохочувмьного та компенсацiйного характеру, а такоЖ За ПРаВИЛЬНИМ

визначенням розмiрiв виплат, якi вiдповiдно до чинного закоЕодавства обчислЮЮтьСЯ iЗ

середнього заробiтку.

роздIл vI
ОХОРОНАПРАЦI

б.1. Зобов'язанняРОБОТОДАВЦЯ.
6.1.1, РОБОТОДАВЕЦЬ забезпечу€ умови охорони працi згiдно з Законом Украiни

<Про охорону працi>.
6.1.2. РОБОТОДАВЕЦЬ призначае вiдповiда;rьну особу з питань охорони працi, яка

забезпечус вирiшення конкретних питань охорони працi, а також контролюс ix дотримання.
6.1.3. РоБоТомВЕцЬ зобов'язана створити на робочому мiсцi в кожному

структурному пiдроздiлi умови працi вiдповiдно до нормативItо-правових aKTiB, а також
забезпечити дотриманЕя вимог зzlководавства щодо прiв працiвникiв у гапузi охорони працi.

6.1.4. РОБОТОДАВЕЦЬ забезпечуе усунення причин, що призводять до нещасних
випадкiв, професiЙних захворювань, та здiЙснення профiлактичних заходiв, визначених
комiсiями за пiдсlмками розслiдування цих причин.

6.1.5. РОБОТОДАВЕЦЬ органiзовуе проведення аудиту охорони працl,
лабораторних дослiджень р(ов працi, оцiнку технiчного стану виробничого обладнання та

устаткувalння, атестацiй робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим aкTab.l з охорони
прачi в порялку i в строки, що визначаються законодавством, та за ix пiдс}ъ{ками вживае ЗахОДiВ

щодо усунеIrЕя небезпечних i шкiд,тrивих для здоров'я виробничих факторiв.
6.1.6. РОБОТОДАВЕЦЬ не мае права вимагати вiд працiвникiв виконання робiт на

умовм, що не вiдповiдаоть з{lконодавству про охорону праJti.



6.; .-. ююто-а{вЕlь зсбt-rв-язана провоJити iнструктажi та навчання:rIвлiвшrэв ] пrта}ъ L.'\оt\.Еп пралi та по;ксдтоI безпеки 1,термiни. визначенi закOнодавством!'ктвr-нп.

6,1,8, роютОд{вЕt{Ь розроб-rяе i затверлжус положення, iнструкцii, iншi акти зо\ороня працi. згiлtо з чинпим зiцоноJавством, та встановлюе правила виконання робiт iпове:iнктr прачiвннкiв на територiТ ТОВ "Медичний центр ..й.дi"-.', у виробниrихпрпlriщеннях. робочих мiсцях вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB з охорони працi,забезпечr,е прачiвникiв нормативно-правовими актами та актами ТоВ ''Медичний центр"\1e.riKar" з охорони працi.
6.1.9. роБотОдАвЕцЬ здiйснюс контроль за дотриманням працiвникамитехно-tогiчних процесiв, прzвил поводження з машинами, механiзмамиl ус,tаткуванням,використilнням засобiв колективного та iндивiдуа_,тьно1,0 захистуr виконанням робiт вiдповiдно.1о вимог з охорони працi.
6.1.10. роБотОдАвЕцЬ забезпечус проходженця обов'язкових медичних оглядiвпРацiвникiв, а в разi р<илення працiвникiв вiд прохЪдження обов'язкового 

","д"чпо.о 
о.п"ду б".повЕDкниХ причин, не допускае працiвникiв ло роботи; забезпечуе виконання рекомендацiИ iвисновкiв медичноi koMicii.

6,1,1l, роБотодАвЕць зобов'язана здiйснювати постiйний контроль задотриманням працiвниками вимог нормативних aKTiB про охорону прачi.
6,1,12, роБотОдАвЕцЬ зобов'язаца з метою захисту прав i соцiапьвих iHTepeciBосiб, якi потерпiли на виробництвi вiд нещасних випадкiв:

- надавати потерпiлим легшу роботу вiдповiдно до медичного висновку iззбереженням середнього заробiтку до 
"iд"овrrЪнrя професiйноi opuu..ou.no"Ti або довстановлення стiйкоi втрати професiйноi працездатностi:

- органiзуваги навчання. переквал iфiкачiю ra прачевлаштування iнвалiдiвпрацi, надавати цилr iнвалiдам, в т.ч. вже непрацюючим в ТоВ ..Медичний 
чеJlр'..л4.оiкал.. застаном здоров'я, допомогу у вирiшеннi соцiально-побутових питань.

6.2. Зобов'язання Ради Працiвникiв:
6.2.1. Представляти iнтересИ працiвникiВ у вирiшеннi питань охорони працi, увипадках. визначених чинним законодавством про охорону працi, вносити роъотоддвй

вiдповiднi подання. Iнформувати працiвникiв про i*,rpu"u i.upaHTiiB сферi охорЙrrрацi, зriн"законодавства з охорони прачi.
6.2.2. У разiзагрози життю або здоров!ю працiвникiв вимагати вiд РОБОтодАвцЯ

негайного припинення робiт на робочих мiсцях, на час, необхiдний цlяу"уп"""" au, роa".6.2.З. Брати участь:- у розробчi програм- положень. нормативно-правових докр,ен гiв з питаньохорони прачi в ТОВ "Медичний uентр ..Мелiкал..;

- в органiзацii навчання працюючих з питань охорони працi;_ у проведенi атестацii робочих мiсць, за i'i результатами вносити
пропози цiТ щодо покращення умов прачi:

- у вирiшенi питань надання працiвникам вiдповiдних пiльг i компенсацiй;- у розслiдуваннi нещасних випадкiв, профзахворювань.
6.2.4. Прелстав,rяти iнтереси потерпiлого у спiрниi n"ru"n"* щодо охорони працi.6.3. Працiвники ТОВ..Медичний центр..Медiкал'iзобов'язуються:
6.3,l. вивчати та виконувати вимоги нормаlивних акгiв про охорону прачi:
6.3.2. суворо дотримуватися правил експлуатачii устаткувй"",орr, правил,

стандартiв та iнструкuiй з охорони праri. встановлення вимог Тх поводження з машинами.
механiзмами, iнструментами тощо;

6.3.3. застосовувати в разi необхiдностi засоби iндивiдуального захисту;
6,3,4, проходити в установленому порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди;
6,3.5. дбати про особисту безпеку i здоров'я, а також безпеку i здоров'я ,,.гочуючих

л_юдей прИ виконаннi робiт чИ пiд час перебування на територii ТЬВ ''йедиr"ий центр"Медiкм";



6.3.6. вlлкористов),вати наданi iм }, ти\lчасове корист\,вання транспортнi засйlt.
iнструменти, та iнше устаткування. що н.Llежить ТОВ "Ме:ичний ueHTp "\Ie:iKar". внLlючнt)
у службових цiлях.

6.4. Працiвник ма€ право розiрвати труловий договiр за в.lасни}l баканняlt. якшо
РОБОТОДАВЕIJЬ порушус законодавство про охорону прачi. недо.lер;,li\ €ться \-1loB

колдоговору з цих питань.

РОЗДIЛ ЧII
СОЦIАЛЬШ ПIЛЬГИ ТА ГАРАНТIi, ЗАБЕЗПЕЧЕН}Ш ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО,

культурного, мЕдичного оБслуговувАння, оргАнIзАцIя оздоровлЕнrш I

ВIДПОЧИНКУ ПРАЦIВНИКIВ

7. 1 . Зобов'язання РОБОТО!АВI {Я.
7.1 .1 РОБОТОДАВЕL{Ь забезпечl,с право на пенсiю за вислугу poKiB лiкарям та

середньому медичному персонаJIу (неза,rежно вiд найменування посад) за наявностi
спецiа,тьного стажу роботи не менше 25 poKiB (незалежно вiд BiKy) згiдно з п. (е) частини першоТ
ст. 55 Закону Украiни <Про пенсiйне забезпечення>.

7 .1.2 Для оздоровлення працiвникiв ТОВ "Медичний центр "Медiкал" та iх дiтей
РОБОТОДАВЕl|Ь сприяс в отриманнi протягом року путiвок ло caHaTopiiB i пансiонатiв.
будинкiв вiдпочинку i ryристичних баз.

'7 .1.З Bci працiвники ТОВ "Медичний центр "Медiкал" пiдлягають обов'язковому
соцiальному страхуванню РОБОТОДАВЦЕМ вiд нещасних випадкiв i професiйних
захворювань.

7.1.4 Види матерiального забезпечевня та соцiальних пос,lуг за
загмьнообов'язковим державним соцiальниv страхуванням праuiвникiв. а в деяких випадках i

членiв Тх сiмей- умови Тх надання,lа розмiри визнаються законами Украiни з окремих видiв
загальнообов'язкового державного соцiального страIхування. iншими нормати вно-правови ми
актами, якi мiстять норми щодо загальнообов'язкового державного соцiального стрaLхування,

7.1.5 Прачiвники мають право на державне пенсiйне забезпечення за BiKoM, по
iнвалiдностi, у зв'язку втратою годувальника, а також за вислугу poKiB вiдповiдно до закону.

7.2. Зобов'язання Ради Працiвникiв.
'7 2,| Контролювати цiльове використання коштiв на виплат} соцiальних пiльг.

доводити iнформацiю до членiв Працiвникiв.
7.2.2 Представзrяти iнтереси працiвникiв у KoMicii з соцiального страхування.
7.2.З Сприяти проведенню оздоровленняl сiмейного вiдпочинку та лiкування

працiвникiв, органiзовувати оздоровлення дiтей у дитячих здравницях.
7.2.4 Ознайомлювати членiв Працiвникiв з новими нормативними актами з питань

житлового законоl(авства, соцiального страхування та пенсiйного забезпечення, надавати
консультативну i методичну допомогу з питань соцiа.тьного захисту.

роздшчпI
ГАРАНТIi ДIЯЛЬНОСТI РАДИ ПРАЦIВНИКIВ

8.1 . Зобов'язання РОБОТО!АВI {Я.
8.1,1 РОБОТОДАВЕI]Ь сприяс створенню необхiдних умов для нормальноi

дiяльностi Рали Прачiвникiв.
8.1.2 Працiвники ТОВ "Медичний центр "Медiка.лI" мають право брати участь в

управлiннi ТОВ "Медичний центр "Медiкал" через зага,rьнi збори Працiвникiв, при цьому
вносити пропозицii щодо полiпшення роботи ТОВ "Медичний центр "Медiкап".

8.1.3 Надавати Радi Працiвникiв на ii запит iнформацiю з питань економiчноi i

фiнансовоi дiяльностi, соцiа,rьного розвитку ТОВ "Медичний центр "Медiкал" та його
структурних пiдроздiлiв, право участi в засiданнях РОБОТОДАВЦЯ.

l0



роздIл Ix
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕНIUI

9.1. Bci змiни i доповнення до цього Колдоговору можуть бути BHeceHi тiльки за

взасмною згодою cTopiH.
9.2. Контроль за виконанням цього Колдоговору злiйснюеться безпосередньо

сторонами, якi його пiдписа.пи, чи уповноважецими ними представниками.
9.3. Сторони, якi пiдписа,,lи цей Колдоговiр, щорiчно на загальних зборах Працiвникiв

звiтlтоть про його виконання.
9.4. У випtцку невиконання або ненfulежного виконання обов'язкiв, передбачених

даним Колдоговором, сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством
Украiни.

9.5. Bci можливi суперечки мiж сторонами цього Колдоговору вирiшуються шляхом
переговорiв, а у разi неможливостi досягнути згоди - у порядкуJ передбаченому чинним
законодавством Украihи.

9.6. Щаний Колдоговiр сtсrадений у трьох оригiнальних примiрниках, що мають
однакову юридичнy силу, два з яких зберiгаються у кожноi з cTopiH, один - у Ужгородськiй
мiськiй ралi.

9.7. .Щодатки до Колективного договору е його невiд'емною частиною,

ДОГОВIР ШДПИСАЛИ:

Вiд РОБОТОДАВЦЯ

!иректор ТОВ "Медичний центр
"Медiкаr"

Вiд ПРАЦIВНИКIВ

Голова Ради

11



Схвалено Загальними зборами
Прачiвникiв ТОВ
"Медичний центр "Медiкал''
4 у zOц
Протокол Nч /

!одаток:\Ф1
!о Колективного договору

Затверджую

Щиректор ТОВ ТОВ "Медичний
центр "Медiкал"
Наталiя ЩАДЕЙ

< /j> а/ 20ZA,

плАн
Комплекснпх заходiв з охоропп працi на 2022 рiк

л!
п/п Найменуваяня заходiв TepMiH

виконання

вiдповiдальни
йза

виконанЕя
Примiтка

l 2 3 1 {l
l. Впровад;кення цi.riсноi' мстем" упрiЙБЙ

охороною. працi (СУОП), удосконалення
дlяльностl у цьому напрямку пiдроздiлiв i
кожноi посадовоТ особи.

Постiйно Вiдповiда.гrьни
й з охорони
працi

) Провелення вст)тних iп.фу*rажi" з Боро""
працi та пожежноi безпеки.

При прийомi
на роботу

Вiдповiдапьни
й згiдно наказу
за проведення
вступних
iнстпчктажiп

3. Проведення первинних iнсrрукrажЬ Й
робочому мiсцi

При прийомi
на роботу

Безпосереднi
керiвники

l. Проведення повторних lЙrру-**Ь ;
робочому мiсцi

1разна3
мiсяцi;

Безпосереднi
керiвники

Проведення lцорiчного навчання 1своеrасне
оформлення план-графiкiв навчання) i
перевiрки знань з питань охорони працi. а
тzlкож навчання i перевiрки знань для
новоприйнятих працiвникiв.

Щорiчно Вiдповiдальни
й з охорони
працi

6. Проведення Еавчання у зовнiшнii нБчЙiних
центрах з питань охорони працi,
електробезпеки з присвоснням квмiфiкачiйноi
групи, пожежноi безпеки, iнших видiв
навчанЕя за фахом дiяльностi для безпечного
виконання робiт (висота. посудини пiд
тиском).

Раз на три
роки для

вiдповiда_,.rьни
х осiб та

щорiчно для
працiвникiв

Вiдповiда,тьни
й з охорони
працi,

7. Органiзацiя проведення .rопереднi, i
перiодичних медичних оглядiв працiвникiв
певних категорiй i осiб BiKoM до 21 року.

При прийомi
на роботу та

щорiчпо

Вiдповiдальни
й з охорони
працi,

8. 3абезпечення медичними аптечками i
свосчасним iх поповненням.

KBiTeHb,
жовтень

Вiдповiдальни
й з охорони
працi

|2



Пiдготовка проектiв нормативноi док}шентацii
та накшiв з питань охорони працi

Забезпечення нil,'lежЕого оформлення i
зберiгання :lок}ментацii з питань охорони
працi, а також свосчасноi передачi ii до apxiBy

Вiдповiдальни
й з охорояи
працi

Органiзацiя оформлення Вiдомостей облiку
видачi (повернення) спецодягу, спецвзуття та
Особових карток облiку засобiв

Органiзацiя порядку зберiгання засобiв
iндивiдуального зrrхисту.

Забезпечення пiдроздiлiв iнформацiйними
СТеНД{lN.lИ, КУТОЧКаI\rИ З ПИтань ОхОРОнИ,
знаками безпеки. iнструкчiями з питань

Проведення дня з охорони працi (органiзувати
лекцiю стосовно зага,тьноi щорiчноi теми ) для

Проведення атестацii робочих мiсць та
лабораторних дослiджень вiдповiдно посад та
професiй зФIiяних з роботами з пiдвищеноi
небезпеки

1разв5рокiв

Щиректор Наталiя ЩАДЕЙ

9. Ъ |ВiлповiлалI
необх iдностi 

|И 
з охороrпl

|працl

l0. Постiйно

11. Постiйно Вiдповiда.тьна
особа

l2. Листопад Вiдповiда,тьна
особа

1з. лютии Вiдповiдальни
й з охорони
працi,

14. KBiTeHb Вiдповiдальни
й з охорони
працi

l5 Вiдповiдальни
й з охорони
працi
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Схва.пено Загальними зборами
Працiвникiв ТОВ
''Медичний центр "Медiкал"
|3. о/ 2о ZL

!одаток No2

.Що Колективного договору
Затверджую

Щиректор ТОВ ТОВ "Медичний
Й;"-""М / - центр "Медiкал"

Наталiя ЩАДЕЙ

" /3,__Q/_2ЁД.

прАвилА
внlтрiшнього трудового розпорядку

Медичного чентру ТОВ ''Медичний центр ''Мелiкал''

Правила внl,трiшнього трудового розпорядку (ла,ri - Правила) визначають внутрiшнiй
тр!,довий розпорядок в Медичному центрi ТоВ "Медичний центр "Медiкал" (да,ri - Медичний
центр), порядок прийому та звiльнення працiвникiв, ocHoBHi обов'язки працiвникiв i адмiнiстрацii
\tедичного центру, режим робочого часу та його використання, а також заходи заохочення за
1спiхи в роботi та вiдповiдмьнiсть за порушення труловот дисциплiни.

- Зага.пьнi положення.
- цi Правила розробленi вiдповiдно до чинного трудового законодавства Украiни та

\lають сприяти забезпеченню використання сил i знань працiвникiв Медичного центру для
про:lктивноi працi. одержання доходiв в залежностi вiд кiлькостi та якостi працi, максима,чьного
внескч в кiнцевi результати дiяльностi Медичного центру при дотриманнi BciMa працiвниками
:исчиплiни працi.

- Правила покликанi сприятИ змiцненнЮ труловоТ дисциплiни. рачiональному
внкористанню робочого часу й пiдвищенню продуктивностi працi.

- цi Правила поширюютьсЯ на Bcix працiвНикiв Медичного центру, що працюють за
тр}-.]овим договором,

- Порялок прийому та звiльнення прачiвникiв.
- Вiдповiдно до Положення про Медичний центр право прийому працiвникiв на роботуTa'ri звiльнення мае директор ТОВ "Меличний центр ''Медiкм'' за вiдповiдним Ilоданням

\lе.lичного директора Медичного центру та за його поголженням.
- Пр" прийомi на роботу уповноважена особа Медичного центру вимагае вiд здобувача

роботи наступнi документи:
- змву про прийняття на роботу;
- ксерокопii докрлентiв про ocBiTy та квалiфiкацiю (при наявностi оригiналiв для

первiрки даних);
- для медичIIих працiвникiв - ксерокопii документiв, якi пiдтверджують проходження

ц,рiв пiдвищення квалiфiкацii, атестацiю тощо (при наявностi оригiна,тiв дтя перевiрки даних);- ксерокопiю iдентифiкацiйного номеру (при наявностi оригiнатlу для перевiрки даних);- ксерокопiю паспорту (при наявностi оригiналу для перевiрки даних);- двi фотокартки 3х4 см.;
- трудову кIIижку (при працевлаштуваннi за сумiсництвом завiрену копiю трудовоi

книжки з осIiовного мiсця роботи);
- зilповненУ irHKeTy та автобiографiю встановленого зразка (не обов'язково);- для працiвникiв Медичного центру - документи про проходження обов'язкових

профiлактичних медичних та психiатричних оглядiв;
- для вiйськовозобов'язаних - копiю вiйськового квитка (при HMBHocTi оригiналу для

первiрки даних);
- iншi докlтленти, передбаченi чинним законодавством Украiни.
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Прийом на роботу без зазначених документiв не допускасться.
- Прийом на роботу оформлюеться наказом директора ТОВ "Медичний центр '.Медiка:r'',

З ЯКИм пРацiвник ознаЙомлюеться пiд особистий пiдпис. У разi потреби, укладаеться письмовий
трудовий договiр (контракт).

- При прийомi працiвника на роботу або при переведеннi його на iнше мiсце роботи у
встановлеЕому порядку адмiнiстрацiя Медичного центру зобов'язана:

- ознайомитrt його з дору.rеною роботою, умоваNrи й оплатою працi, роз'яснити права та
обов'язки;

- озЕайомитлl з прilвилами внутрiшнього 1фудового розпорядку i колективного договору;
- провести iнструктаж з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiсни працi,

протипожежноi безпеки та правил з охорони прачi:
- ознайомитлt з посадовою iнструкцiсю;
- у випадку rrеобхiдностi, укласти договiр про MaTepia,TbHy вiдповiдальнiсть.- Пiд час прийняття на робоry встаЕовлю€ться випробування з метою перевiрки

вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручаеться. TepMiH випробування при прийнятri на
роботу, якщо iнше не передбачаеться зaжонодавством УкраiЪи, не може перевищувати трьох
МiСЯЦiВ. УМОВа пРО проходження випробува;rьного TepMiHy обов'язково зазначасться в наказi про
зарахування на роботу та в трудовому логоворi (у разi його наявностi). Випробування не
застосовуеться у випадках, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

- У разi. якulо TepMiH випробування закiнчився, а прачiвник продовжус працювати, BiH
ВВФКаеТьСя таким, якиЙ витримав випробування, i наступне звiльнення (розiрвання трудового
договору) допускаегься лише на загальних пiдставах.

Якщо впродовж TepMiHy випробув,lння встановлена невiдповiднiсть спiвробiтника займанiй
посадi або виконуванiй роботi, директор ТОВ "Медичний центр "Медiкал" впродовж цього
TepMiHy мае право звiльнити працiвника (розiрвати трудовий договiр).

- На Bcix працiвникiв Медичного центру, що проробили понад п'ять днiв, заводяться
(робляться записи) трудовi книжки в порядку, передбаченому Iнструкцiею <Про порядок ведення
тудових книжок на пiдприсмствzrх. в установах i органiзачiях>. затверлженою наказом
Мiнпрацi, Мiнюсту i Мiнсоцзахисry Украiни вiд 29.07.93 р. Nч58.

- Звiльнення (припинення трудового договору) може мати мiсце тiльки з пiдстав.
передбачених законодalвством.

- Працiвниклt мають право звiльнитись (розiрвати трудовий договiр, укладений на
невизначений TepMiH), попередивши письмово про це адмiнiстрацiю Медичного центру не менше
нiж за два тижня. По закiнченню зазначеного TepMiHy попередження прачiвник мас право
припинити роботу.

- Прачiвнику. що звiльнясться. наJIа€тъся час. необхiдний лля перелачi справ та
матерiальних цiнностей, якi за ним облiковуються, а також для розрахунку з BciMa службами i
пiдроздiлами. .Щокlмента,тьнi матерiали (у т.ч. вiдповiдна статистична докушентацiя) та
матерiальнi цiнностi передаються за актом, про що робиться вiдмiтка в обхiдному листi цього
працiвника,

- За домовленiстю мiж працiвником i директором ТОВ "Медичний центр "Медiкал"
звiльнення (розiрвання трудового договору) можливе i до закiнчення TepMiHy попередження про
звiльнення. Таке достркове звiльнення (розiрвання трудового договору) можливе також на
вимогу працiвника у випадках його хвороби або iнвмiдностi, цо перешкоджЕlють виконtшню
роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або
трудового договору й з iнших повФкних причин, передбачених чинним законодавством Украiви.

- Звiльнення (розiрвання тудового договору) можливе iдо закiнчення TepMiHy
попередження про звiльпення у наступних випадкаlх: за домовленiстю мiж працiвником i
директором ТОВ "Медичний центр "Медiка,т"; на вимогу працiвника у випадках його хвороби
або iнвалiдностi, tцо перешкодж.lють виконанню роботиi у разi порушення роботодавцем
законодавства про працю, },}roв колективяого або трудового договору; з iнших повalкних причин,
передбачених чиЕним з{rконодавством УкраIни.

- Звiльнення (припинення трудового договору) оформляеться н.tк{lзом директора ТОВ
"Медичний центр "Мелiка,т",
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- OcHoBHi обов'язки пршriвникiв.
- Працiвникизобов'язанi:
- ПРаЦЮВаТИ ЧеСнО та cl,M.riHHo. Jотри\t\ ватися :исцигl_тiнн Ia точно BHlioн} BJT-rl

РОЗПОРЯДЖеННЯ МеДИЧНОГО ДиРектора Медичного цент}, та свого безпосер.tнього KepiBHltuTвlr:
- ВИКОРИСТОВУВаТИ ВеСЬ РОбОчиЙ час для прод},ктивноi прачi. \.Iри\l\Еlтися вh:iй. шо

заважають iншим працiвникам виконувати ixHi труловi обов'язки:
- полiпшуваr,и якiсть роботи;- дотримуваl,ися вимог з охорони працi, технiки безпеки та протипожежноI охорони:
- вживати заходiв щодо негайного усунення причин i умов, що перешкоджають або

УСКладнЮють нормальну роботу, та негаЙно повiдомити про те, що трапилося, адмiнiстрачiю
Медичного центру;

- дотримува],ися встановленого порядку збереження матерiальних цiнностей i докрлентiв:
- ефективно використовувати BBipeHe обладнання, пристроi, комп'ютерну i оргтехнiку та' iнше устаткування. економно та рачiонально витачати матерiали. електроенергiю_ iншi

матерiальнi pec}pcpt;
- своечасно tsиконувати плановi норми з найменшими витратами трудових та фiнансових

pecypciB;
- не використовувати для публiчних виступiв, публiкацiЙ в засобах масовоI iнформацii

конфiденцiйних вiдомостей (медична таемниця, персонмьнi данi, приватна iнформацiя тощо),
отриманих через службове положення та визначених внутрiшнiми нормативними документами
Медичного центру. у т.ч. тих. якi мiстять комерчiйну (службову) тасvницю. поширення якоi
може завдати шкоди пацiенту, Медичному центру та./або його працiвникам.Ь-_. - утримувати сво€ робоче мiсце в порядку та чистотi.

- Коло обов'язкiв, якi викону€ кожний працiвник за cBoiм фахом, квалiфiкацiею або
посадою.' визначасться посадовою iнструкчiсю та трудовим договором (за його наявностi).

- OcHoBHi обов'язки адмiнiстрацii Медичного центру.
- ддмiнiстрацiямедичногоцентру зобов'язусться:
- правильно органiзувати роботу працiвникiв, щоб кожен працював за своею

спецiа,тьнiстю та квалiфiкацi€ю, мав закрiплене за ним робоче мiсце, свосчасно, згiдно з
встановленим завданням був забезпечений роботою протягом усього робочого дня, забезпечити

a-- ] здоровi i безпечнi умови працi. ресурси. необхiднi для безперервноi ритмiчноi роботи;- здiйснювати заL\оди шодо пiдвищення ефективностi iкультури прачi:
- свосчасно ловодити плановi норми. забезпечувати Тх виконання необхiдними трудовими

та фiнансовими ресурсами;- постiйно у.lосконалювати органiзацiю оплати прачi. широко застосовуючи колективнi

форми оплати за кiнцевим результатом роботи. пiдвищувати якiсть нормування прачi:
забезпечувати матерiirльну зацiкавленiсть працiвникiв у результатах ixHboi особистоi працi та у

. загztльних результатах роботи;
- сплачувати заробiтну плату у встановленi термiни;
- забезпечувати суворе дотримання трудовоi дисциплiни;
- не}хильно дотримувати законодавства про працю i правил охорони прачi:
- вживати необхiдних заходiв щодо профiлактики фахових i iнших захворювань

робiтникiв;
- постiйно контролювати знання та дотримання робiтниками ycix вимог iнструкцiй iз

технiки безпеки, виробничоi caHiTapii i гiгiсни праui, протипожежноi охорони.

- Робочий час i його використання.
- Встанов.tю€ться наст\,пний режи:rt роботи Ме,rичного центр},:

IlH-[I r _9,()()- l 8.(х). (,б- 9.()()- ] 6.1){}.

- Присутнiсть на роботi с :оговiрним зобов'язання1l. яке ви\tагас BiJ працiвника
. знllхоJитися на роботi впрJовж пер:баченоi Ki,TbKocTi го.fин i ! вi]ве]ениЙ.1-1я цього час.

Невиконання вимог режиvч роботи тягне за собою .1исцип_liнарне стягнення.
- Якщо прашiвник вi,lсlтнiй \, справах Ме.tичного ueHTp1,. BiH повинен оти\lати на це
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- Працiвник пише заUIву про надання щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки та затверджус ii у
директора.

- Заява надасться органiзатору дiловодства для складання наказу.
- Вихiднi, святковi та неробочi днi, ПрацiвниКаrr.l МедичногО центру надасться (), (lIIl

вlIri.tllий ,lclIb lla ll,I7i.IlcIlb: ltсдi,,tя. Робота у вихiднi днi, та у визначенi чинним законодавством
святковi i неробочi днi. не практикусться (за винятком екстрених випадкiв).

- обов'язком органiзатора дiловодства е iнформування працiвникiв про святковi i
неробочi днi, встановленi законодавством Украiъи, а також попередження про змiни в чинному
законодавствi вiдносно державних свят.

ВiдпУстка без збереження заробiтноi плати. За сiмейними обставинами або з iнших
ПРИЧИН ПРаЦiВНИКОВi МОЖе надаватися вiдпустка без збереження заробiтноi плати на погоджений
з безпосереднiм керiвником TepMiH, але не бiльше нiж 15 ка,,rендарних днiв на piK. В цьому
ВИПаДКУ ПРаЦiВНИК ПОВИнен повiдомити Медичного директора Медичного центру про бажання
взяти таку вiдпустку та передати органiзатору дiловодства вiдповiдну заяву, пiдписану
директором ТОВ "Медичний центр "Медiкм".

- ВiДПУСТКа, пов'язана з навчанням, Працiвникам, якi посдн}тоть роботу з навчанням,
може бути надана додаткова оплачувана вiдпустка на TepMiH, визначений законодавством
УкраiЪи. При цьому, працiвник повинен завчасно попередити про це директора ТОВ "Медичний
центр "Медiкал".

- Вiдпустка по вагiтностi та пологalм.
- На ПiДСтавi медичного висновку жiнкам надаеться оплачувана вiдпустка по вагiтностi та

пологам.

непрацездатностi, виписаяого меди чним закладом.
- ПiСЛЯ ЗаКiнчення вiдпустки по вагiтностi i пологам, за бажанням жiнки i за наявностi

ВiДПОВiДНОi ПИСЬМОвоi заяви iй може надаватися вiдпустка по догляду за дитиною до досягнення
нею трирiчного BiKy, з оплатою згiдно з законодавством УкраiЪи.

- За наявностi вiдповiдноi медичноi довiдки жiнка може залишатися в неоплачуванiй
вiлпустчi до досягнення дитиною шестирiчного BiKy.

- Пiд час вiдпустки по вагiтностi i пологам Медичний центр повинен зберiгати робоче Micue
за прачiвником.

- На розсул керiвництва Медичного чентру (за письмовим погодженням з директором ТОВ
"Медичний центр "Медiкал") можJть видiлятися додатковi кошти по догляду за дитиною.

- Переведення працiвникiв на iнше мiсце роботи.- Рiшення про переведення лрацiвника на iнше мiсце роботи, iншу посаду допуска€ться
ТiльКи за згодою працiвника. Таке рiшення мас бути обrрунтованим i затвердженим лирек1,сrром
тов "медичний центр "медiка,r" за поданням Медичного директора Медичного центру.

- Заохочення за успiхи в роботi.
- За зразкове виконання трудових обов'язкiв, тривiL.Iу та бездоганну працю й за iншi

досяtнення в роботi передбачаються TaKi заохочення:
- видача премii;
- нагороджепнякоштовним подарунком;
- подяка.
- Заохочеtrня оголошусться в наказi. доводяться до вiдома всього колективу i заносяться

до трудовоi книжки працiвника.
- Працiвники, якi успiшно i сумлiнно викон},ють cBoi трудовi обов'язки, мають

переваги при просуваннi по роботi,

- Вiдповiдальнiсть за порушення трудовоi дисциплiни.- Порушеlrня труловоi дисциплiни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини
ПРаЦiВНиКа покладених на нього трудових обов'язкiв, спричиняс застосування наступних
дисциплiнарних стягнень:
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- догану;
- звiльнення.
- Звiльневня, як дисциплiнарне стягнення, може бути застосованим:- за система],ичне невиконання працiвником без поважних причин обов'язкiв. поь-rаfених

на ньогО посадовоЮ iнструкцiсю, правиламИ внутрiшньtrго трудового розпоряJк!. rр},Jови\l
договором (за його наявностi), якщо до працiвника ранiше застосов}.в&.1ися заходи
дисциплiнарвОго або громадського стягнення (п. 3 ст.40 Кодексу законiв про праuю Украiни):- за прогул (у т.ч. вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин протягом робочого дня) без
повФкних причин (п. 4 ст. 40 Кодексу законiв про працю УкраТни);- за появУ на роботi в нетверезомУ cTaHi, у cTaHi наркотичного або iншого сп'янiння (п. 7
ст. 40 Кодексу законiв про працю Украiни);

- в iнших виlIадках, визначених трудовим законодавством, !о застосування стягнення вiд
порушника трудовоi дисциплiни повинне вимагатися пояснення в письмовiй формi, Вiдмова
працiвника вiд дачi пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.- При вiдьtовi вiд дачi письмового пояснення складаеться акт у встановленому порядку.- .Щисциплiнарнi стягнення застосовуються адмiнiстрацiею безпосередньо за фактом
виявленням провини, але не пiзнiше одного мiсяця з дня iT виявлення, не зважаючи на час
звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або перебуванням
його у вiдпустцi.

- .Щисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв iз дня
ско€ння провини.

- Стягнення виноситься наказом директора ТОВ "Медичний центр "Медiкал" за
поданням Медичного директора Медичного центру (за виключенням випадкiв, коли стягнення
застосовуеться до Медичного директора), про що повiдомлясться працiвниковi пiд розпис в
триденний TepMiH.

- За кожне порушення трудовоi дисциплiни може бути застосоване тiльки одне
дисциплiнарне стягнення.

якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення працiвник не буде
пiдданий новому дисциплiнарномУ стяlненню. го BiH вважасться таким. щtl не мав
дисциплiнарного с,Iягнення.

- Якщо працiвник не допустив нового порушепня трудовоi дисциплiни i до того ж
виявив себе як сум.ltiнний працiвник, то стягнення може бути зняте до завершення олноI.о року.- Протягом TepMiHy лiiL лисuиплiнарного стягнення заходи заохочення до працiвника не
застосов}lоться, у тому числi й премii, передбаченi положенням лро премiювання.

- Iншi умови.- Правила внутрiшньогО трудового розпорядку зберiгаються в справах Медичного
центру.

- Yci працiвники Медичного центру повиннi бути ознайомленi з чинними Правилами
пiд особистий пiдпlrс.
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