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l. зАгАльшположЕшUI
Щей колективний договiр (лалi .Щоговiр) е юридичним документом, який

направлений на забезпечення прав та гарантiй, сприяння регулюванню трудових
вiдносин та соцiальцо-економiчпих iHTepeciB працiвникiв .щержавноi устаЕови<Закарпатський обласний центр контролю та профiлактики хвороб MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни> (далi - Установа).

1. .ЩоговiР укладено у вiдповiдностi до Закону Украiни ''Про колективнi
договори i угоди" та iнших нормативно-правових aKTiB мiж роботодавцем(керiвник, уповноважена особа) Установи з однiеi сторони та виборним
органом Первинноi профспiлковоi органiзацii в особi .ооо",, цiеi органiзацii,
яка представляе iнтереси працiвникiв Установи з iцшоi стороци.

2. Метою даного договору € регулюванЕя трудових, соцiально-
економiчних вiдносин i узгодження iHTepeciB працiвникiв мiж роботодавцем(керiвник, уповноважена особа) Установи та працiвниками Устацови в особi
виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii.

з. Сторони визнаютЬ чей .Щоговiр нормативЕо-правовим актом i
зобов'язуються викоЕувати встановленi в ньому норми, умови i домовленостi.4. Жодна iз cTopiH Ее може в одЕосторонньому порядку приймати
рiшення, що змiнюють чи вiдмiняють зобов'язанця, норм" ,"- .rono*a"""
цього.Щоговору.

5. Цей .Щоговiр поширюеться на Bcix працiвникiв Установи
цезалежно вiд того, чи е вони членами виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii i е обов'язковим як для керiвника (уповноваженоi
особи) Установи, так i для працiвникiв Установи.

б. Щей Щоговiр набирас чинностi з дня його пiдписання керiвником
(уповноваженою особою) Установи та виборним органом Первинноi
профспiлковоi органiзацii i дiе протягом трьох poKiB з дня пiдписання.

Пiсля закiнчення строку дii !оговiр продовжуе дiяти до
сторони не укладуть новий або не перегляrrуть чинпий.

7. Щей .Щоговiр зберiгае чиннiсть у разi змiни
найменування Установи.

8, У разi реорганiзацii Установи Щоговiр зберiгае чиннiсть ,'ротягом
строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою cTopiH. У
разi, якщо дiя ,,ЩоговорУ закiнчилась пiд час реорганiзацii, BiH продовжуе дiяти дозакiнченця реорганiзацii та укладання нового колективЕого договору.

9, У разi змiни керiвництва Установи чиннiсть Що.оuору зберiгаеться
протягом TepMiHy його дii, однак нове керiвництво Установи може iнiцiювати
переговори про укладання нового колективного чи змiну або доповнення
чинного .Щоговору.

того часу, поки

скJIаду, структури,



10. У разi лiквiдацii (припинення) Установи,щоговiр дiс протягом усього
TepMiHy проведення лiквiдацii (припинення).

11. При наявностi умов, що потребують доповнень або змiн до.Щоговору,
зацiкавлена сторона вносить вiдповiдну пропозицiю про змiни або
доповненЕя у .Щоговiр, а друга сторона розглядае i'i'y двотижневий TepMiH.

12. КонтролЬ за виконанням .Щоговору здiйснюеться сторонами, якi
уклали договiр. Сторони, що уклали.щоговiр, звiтують про його виконання на
загальних зборах колективу 1 раз на pik, kpiM випадкiв визЕачених

договору з урахуванням
приймае рiшення, яке

про колективнl договори направляються в
порядку, встановленому центральним органом

виконавчоi влади, що забезпечуе формування державноi полiтики у сферi

законодавством та цим .Щоговором.
13. Не ранiше як за трИ мiсяцi дО закiнчення дii .Щоговору будь-яка з

cтoplн письмово повlдомляе про початок переговорiв. .Щруга сторона протягом
семи дЕlв повинна розпочати переговори.

.Щля проведення переговорiв утворюеться робоча комiсiя з представникiв
cTopiH. Сторони колективних переговорiв зобов'язанi надавати учасникам
переговорiв всю необхiдну iнформацiю щодо змiсту колективного договору.

14. Робоча комiсiя готус проект колективного
пропозицiй, що надiйшли вiд працiвникiв i

19. Статистичнi данi
органи державноi статистики в

оформляеться вiдповiдним протоколом.
15. Якщо в ходi переговорiв щодо проекту колективного договору

сторони не дiйшли згоди з незалежних вiд них причин, то складаеться
протокол розбiжностей, до якого вносяться остаточно сформульованi
пропозицii cTopiE про заходи, необхiднi для усуненпя цих причиц, а також про
строки вiдновлення переговорiв.

16. Проект колективного договору обговорюеться у трудовому колективi i
виноситься загаJIьних зборiв трудовогоаться на розгляд загаJIьних зборiв трудового колективу.

17. У разi, якщо збори трудового колективу вiдхилять проект колективного
договору, або oKpeMi його положення, сторони вiдновлюють переговори для
пошуку необхiдного рiшення. TepMiH цих переговорiв не повинен
перевищувати 10 днiв. Пiсля цього проект в цiлому виноситься на розгляд
зборiв трудового колективу.

18. Пiсля схвалення проекту колективЕого договору загальними
зборами трудового колективу, BiH пiдписуеться уповЕоваженими
представниками cTopiH не пiзнiш як через 5 днiв з момепту його схвалення,
якщо iнше не встаЕовлено зборами трудового колективу.

статистики.



20. На осiб, якi ухиляються вiд участi в переговорах щодо
укJIадення, змiни чи доповнення дQ колективЕого договору, або цавмисно
порушили строк, визначений частиною першою пункту 13 цього Щоговору,
або не забезпечили роботу вiдповiдноi KoMicii у визначенi сторонами строки,
накJIадаеться штраф вiд трьох до 10-ти неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв
громадян ст.41 - 1 КУпАП, ст. 17 ЗУ <Про колеюивнi договори i угоди>.

2|. Особи, якi представляють роботодавця чи виборний орган
первинноi профспiлковоi органiзацii або iншi уповноваженi трудовим
колективом органи i виннi в ненаданнi iнформацii, необхiдноi для ведення
колективних переговорiв i здiйснення контролю за виконанням колективних
договорiв, угод, несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть або пiдлягають
штрафу до п'яти неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадяЕ
ст.19 ЗУ <Про колективнi договори iугоди>.

22. При прийняттi на роботу нових працiвникiв роботодавець
(уповноважений орган) Установи зобов'язаний ознайомити iх з

дiючим колективним договором.
2З. Цей колективний договiр схвалений загальними зборами

трудового колективу !ержавноi установи <Закарпатський обласний центр
конт!олю та профiлактики хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни>.
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l 2. з. 4.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРО HoI з

2,| Змiни в органiзацii працi здiйснювати на
пiдставi законодавчих aKTiB

протягом дii
колективного
договору

.ЩУ <Закарпатський
оцкпх моз>
(уповновахена особа),
виборний орган первr*rноi
профспiлковоi
ооганiзапii

3.HoPMyBAHFUi I оплАтА пр
3.1 Органiзацiя оплати працi здiйснюсться на

пiдставi: законодавчих та iнших
нормативних aKTiB; колективного договору;
трудового договору.

протягом дii
колективного
договору

Керiвник .ЩУ
кЗакарпатський ОIЩ{ГЖ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддй
буtгмтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi
органiзапii

з.2, Основою органiзацii оплати працi е
посадовi оклади та тарифна система, яка
включа€: тарифнi сiтки. тарифнi ставки.
схеми посадовlD( омадiв i тарифно-
квалiфiкацiйнi характеристики (довiдники).

протягом дii
колективного
договору

Керiвник ,ЩУ
кЗакарпатський ОIДtПХ
МОЗ> (уповнова:кена
особа), фiнансово-
економiчний вiддiл,
виборний орган первинноi

л aHlllal
3.з. Розмiр MiHiMa,rbHoТ заробiтноi плати

встановлюсться Законами Украiни.
Мiнiмальнi розмiри ставок (ою,Iадiв)
заробiтноi п.пати, як MiHiMMbHoi гарантiТ в
оrшатi працi.

протягом дii
колективного
договору

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОIДtПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), фiнансово-
економiчний вiддiл та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi

Прачiвники. якi праrgоють за сумiсництвом,
одержують заробiтну плату за фаюично
виконану роботу.

протягом дii
колективного
договору

Керiвники струкryрних
пiдроздiлiв

Норми оrшати працi (за робоry в
надрочний час; у святковi, неробочi та
вlлtiдti дri; у нiчний час; працiвникiв
молодше 18 poKiB, при скороченiй трива,rостi
ix шоленноI роботи тощо) i гарантiТ для
прцiвникiв (оплата щорiчних вiдпусток; за
час виконання державних обов'язкiв; для
rror" якi направляються для пЦвицення
квалiфiкачii, на обстеженrrя в медичний
заклад; за час виконання державних
обов'язкiв; для тих, якi направляються для
переведен}ul за станом здоров'я на легшу
нюкче ошIачувану робоry; перевелених
тимчасово па iншу робоry у зв'язку з
виробничою необхiднiстю; для вагiтних

протягом дii
колективного
договору

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповноваэкена
особа), фiнансово-
економiчний та вiддiл
бl,хгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинно'ii профспiлковоi
органiзацii
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жiнок i жiнок, якi мають дiтей BiKoM до
3-х poKiB, переведених на легшу робоry;
при рiзнпх формах спецiальностей; для
донорiв тоцо), а також гарантii та
компенсацiТ працiвникам в разi переТзду
на робоry до iншоi мiсцевостi, службових
вiдряджень встановлюються згiдно з

Кодексом законiв про працю Укра'iЪи та
iншими акгами законодавства Украihи.

з.б. Згiдно чинного законодавства
надаються доrшати:
. за сумiщення професiй (посад) та
сумiсниrцво;
. збiльшення обсягу роботи;
. за виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнiх працiвникiв;

. за виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього керiвника або засryпника
керiвника структурного пiдроздiлу.

протягом дii
колективного
договору

Керiвник .ЩУ
<<Закарпатський ОIД{ПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), фiнансово_
економiчний вiддiл та
вiддiл бухга,ltтерського
облiку та звiтностi,
виборний орган первинноi
профспiлковоi органiзацii

з.7. При наявностi коштiв у розмiрi згiдно з

чинним законодавством можуть надаватися
надбавки:
. за високi досягнення у працi;
. за виконання особливо важливоi роботи
(на TepMiH ii виконання);
. за складнiсть, напруженiсть у роботi;

протягом дii
колективного
договору

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), фiнансово-
економiчний та вiддiл
бухгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноТ профспiлковоi
органiзацiI

j .8. Премiювання працiвникiв здiйснюgгься в
меж:лх кошторисних призначень за рахунок
eKoHoMii фонду заробiтноi шlати.
Премiювання працiвникiв здiйснюеться
вiдповiдно до ix особистого вкJIаду в
загальнi результати роботи, а також до
лержавних i професiйних свят та ювiлейних
лат. При наюродженнi прачiвникiв
Почесною Грамотою та Подякою МОЗ
УlgаiЪи наласться одноразова винагорода в

розмiрi вй l до 3 посадових окладiв,
Конкрегнi умови, порялок та розмiри
прмiюмнtrя працiвникiв визначаються в
полоя<еннi про порядок i розмiри
прмЬмння.

ПрмiТ до ювiлейних дат: 50 poKiB та 60
poKiB (х<iнки, чоловiки), незалежно
досяпrеннi пенсiйного BiKy (жiнки, чоловiки)
вшиачуються у розмiрi до двох посадових
окладiв працiвникiв з коrггiв спец. фоrrлу, або
загальною фонлу в межах фондi заробiтноi
плати, якщо працiвник вiдпраIдовав не менше
п'гпл poKiB в установах МОЗ Украiни; та до
одного посадового окладу, якщо
прачiвник вiлпрацював менше п'яти poKiB в

протягом дiТ
колективного
договору

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОIДtПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), фiнансово-
економiчний та вiддiл
бцга.лтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi
органiзацiТ
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установах МОЗ Украiни.
3.9. Премiювання працiвникiв здiйснюеться на

пiдставi вiдповiдного Положення про
порялок i розмiри премiювання як по
зага.гIьному так i по спецiа,чьному фондах,
затвердженi керiвником за погодженням з

виборним органом первинноТпрофспiлковоi
органiзацii.

фкерела премiювання: економiя фоrrлу
заробiтноТ п,rати загального фондr та
спецiального фондiв за мiсяць,квартал,
пiврiччя, piK.

Розмiр премii працiвника залежl,пь вiд
особистого внеску в загальнi результати
роботи пИроздirгу, установи.
Премiюванru керiвника (уповноваженоi
особи) .ЩУ <Закарпатський ОЦКПХ МОЗ)
здiйснюсться за рiшенням вищестоящого
органу, згiдно наказiв МОЗ Украiни та
Мiнпрацi i соцiальноi полiтики Украiни
<про упорядкування умов огlrати прачi
працiвникiв зак.падiв охорони здоров'я та
,установ сочiмьного захисry населення> вй
05,10.2005 р. Nл 308/5l9 iз змiнами,
Керiвник (уповноважена особа) мае право
надавати працiвникам матерiальну

допомоry. у тому числi на оздоровлення, вiд
одного до ц)ьох посадових оклалiв на piK i

матерiальну допомоry на поховання. розмiр
якоТ не обмежусться. Виплата матерiальноi
допомоги проводиться при наявностi
eKoHoMii коштiв по загальному фонду та
спечiальному фонлу огшати працi.
Розмiр доrпат, надбавок визначаеться у
вiдповiдностi iз наказом МОЗ Украiни та
Мiнпрачi та соцiа.льноТ полiтики УкраiЪи
<Про упорялкування умов оплати прачi
прачiвникiв заютадiв охорони здоров'я та

усганов соцiа,льного захисry населення> вiд
05.10.2005 р. Nэ 308/519.,Щоплати, надбавки
працiвникам надаються за поданням
керiвника !У <Закарпатський ОIДtПХ
МОЗ> та погодженням виборним органом
первпнноi профспiлковоТ органiзачiТ (ст. 247
ЮпII Украiни).

,Щоплати керiвнику .ЩУ <Закарпатський
ОЩfiХ МОЗ> надаються за рiшенням
вищестоящого органу у вiлповiлностi iз
наказами МОЗ УкраIни та Мiнпрацi та
соцiальноi полiтики Украiни вiл 05.10.2005р,
Nq 308/5 l9 iз змiнами-

протягом дll
колективного
договору

Керiвник [У
<Закарпатський ОI_ЩПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), фiнансово-
економiчний вiддiл та
вiддiл бlхгалтерського
облiку та звiтностi,
виборний орган первинноi
профспiлковоi органiзацii



Найменування заходiв

СОЦIАЛЬШ ПIЛЬГИ ТА ГАР СОЦIАЛЬНО_ПОБУТОВЕ, МЕДИЧНЕ
ОБСЛУГОВУВ ВIДПОЧИНКУ.

Своечасва виплата заробiтноi плати два

рази на мiсяць
- заробiтна плата за першу половину мiсяця -
l5 числа
- остаточна виIlлата - 30 числа.

В разi несвоечасноi вип,rати заробiтноi гDIати

не з вини керiвника (уповноваженоТ особи),

нарФ(овувати компенсацiю втрати частини
заробiтяоi тrпати у зв'язку з порушенням
TepMiHiB ii витlгtати, вiдповiдно до вимог
з:жонодавства.

4.з.

Протягом лii
колективного
договору

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповновая<ена
особа), вiддiл
бlхга,rтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспйковоТ
органiзацii

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОI{l(ПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), фiнансово-
економiчний вiдцiл та
вiлдiл бухгалтерського
облiку та звiтностi,
виборний оргыr первинноi

Забезпеченrrя умов безпеки працi згiдно
додатку 4.

Протягом дii
колективного
договору

Керiвник !У
<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), фiнансово -

економiчний вiддiл та
вiддй бухгалтерського
облiку та звiтностi,
виборний орган первинноi
профспiлковоТ органiзацii

Протягом дii
колективного
договору

Виплата соцiального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатностi у
зв'язку з хворобою та втратою

працездатностi. Вiдшколрання шкоди у разi

ушкодження здоров'я працiвникiв або у разi
lX cмepтi здiйснюсгься у вiдповiлностi ло
Закону УкраiЪи "Про охорону прачi" та
irrших нормативно-правових aKTiB. Керiвник

ýrповноважена особа) може за рахунок спец.

кошrгiв (при iх наявностi) та враховlrючи

важкiсть ушкодження здоров'я здiйснювати
потерпiлим та членам ix сiмей додатковi
виплати в розмiрi вiд одного до трьох
посадових окJIадl в потерпtлого,

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОLКПХ
МОЗ> (уповновалсена
особа), вiддiл
бцгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi

,Щозволяеться виплата компенсацiТ за

частку невикористаноТ вiдгryстки згiдно зi
ст. 83 Кодексу законiв про працю та Закону
Украiни кПро вiдпустки>.

Протягом дii
колективного договору

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл
бдгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi

Згiдно ч. '1, ст.26 Закону Украiни "Про
вiдпустки" надання вiдгryстки без

збереження заробiтноТ гutати тривмiстю не

бiльше l5 каJrендарних лнiв на piK за

сiмейними обставинами та з iнших причин.

KpiM випадкiв передбачених ч.2 ст, 26

Закону Украiни "Про вiдпустки"

Протягом лiТ

колективного
договору

TepMiH вiдповiдатьнi
виконавцi



Найменування заходiв TepMiH Вiдповiдаrьнi
виконавцi

,1.6. 
| Налання додатковоТ оплачуваноТ вiлпустки

| 
тивалiстю._ ]6 *-:"o:pnT,l 

a.niu.

l lxж."."u," 
учасникам лlквtдацll aBapll на

I

Протягом дii
колективного
договору

Керiвник ,ЩУ
<<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддй
бухгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi
органiзацii

! - - На:ання додатковоi оплачуваноi вiдrryстки
трива.riстю l0 каJIендарних днiв без

}paxyBaнIfi святкових i неробочих днiв
впродовж року працюючиv жiнкам з двома i

бiльше дiтьми BiKoM до 15 poKiB, або тим, що
llають дитину-iнва-лiда. Також дана
вi:пlсtка надасться жiнцi. яка усиновила
.]итину. одинокiй MaTepi. батьк1. який
виховус дитину без MaTepi (в тому числi й у
разi тривалого перебування MaTepi в

.riKyBa,rbHoMy заrоrадi), а також особi, яка

, взя.rа пiд опiку литину чи олному iз

i прийомних батькiв..

Протягом дii
колективного
договору

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОIД{ПХ
МОЗ> (уповноваlкена
особа), вiддiл
бухгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi
органiзацii

Проведення первинного i перiодичного
медичнtтх оглядiв працiвникiв l раз на piK.

Протягом лii
колекгивного договору

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОI-[tГD(
МОЗ> (уповноважена
особа), фiнансово-
економiчний вiддiл та
вiддiл бухгалтерського
облiку та звiтностi,
виборний орган первинноi
поофспйковоi органiзацii

5. трудовI в РЕЖИМ ПРАПI ТА ВIДПОЧИНКУ
Початок робочого дня - 8.00
Перерва-12.00-12.З0
KiHeub робочого дня:
. .Llя працiвникiв адмiнiстративно-

1,прашiнського та допомiжного персонму:
закiнчення роботи -l 6.30
. _T iKapi. професiонали з вицою немедичною
освiтою, фа.чiвчi з базовою та неповною
вищою медичною освiтою органiзацiйного
вiлLrу. вiддiлень органiзачiТ caHiTapHo-
гiгiснiчних та епiдемiологiчних дослiджень:
закiнчення роботи - 16. 12
. працiвники, зайнятi на роботах у
шкiдливих умовах працi та з особливо
шкiдливими умовами працi:
закiнчення роботи - l5.42
В окремих випадках тривалiсть роботи, в

тому числi початок i закiнченrя роботи,
перерва для вiдпочинку та прийнятrя 'rki,

встановлюеться окремими графiками,

Протягом дii
колективного
договору

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддй калрового
забезпечення та вiддiл
б5,хга,rтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi
органiзацiТ

9
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Найменування заходiв

виборним органом Первинноi профспiлковоi
органiзацii з додержанням встановленоi

Норма тривмостi робочого часу:
длмiнiстративно-господарський персонал
- 40 годин Еа т!Dцдень.
Лiкарi, професiонiлJIи з вищою немедичною
освiтою, фахiвцi з базовою та неповною
вищою медичною освiтою органiзачiйного
вiддiлу, вiддiлень органiзачii caHiTapHo-
гiгiснiчних та епiдемiологiчних дослiдкень -
38,5 годин на тицдень,
Працiвники, що працюють у шкiдливих

овах працi _ 36 годин на

Протягом дiТ
колективного
договору

надурочнi роботи, як правило, не
дозволяються. Застосування надурочних
робiт керiвником (уповноваженою особою)
може проводитись у виняткових випадках i
в межах, передбачених ст. 62 КЗпП Украiни
з дозволу виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii, але не бiльше, як
120 годин на piK.

Протягом дiI
колективного
договору

У святковi i неробочi днi дозволя€ться
працювати у звlязку з виробничою

необхiднiстю з дозволу керiвника
(уповноваженоi особи) та погодження
виборного оргаIту первинноТ профспiлковоi
органiзацii.
Зал5чення до роботи у вихйнi днi, святковi i
неробочi днi здiйснюсться у порядку
викпюченrш за обставин, визначених
ст.ст. 7l, 7З КЗпIt Украiни, згiдно наказу по
за&таду з дозволу виборного органу
первинноi профспiлковоТ органiзацiТ.
Робота у вихiднi днi компенсуеться
вiдповiдно до ст. 72 КЗпП Украiни, у
свяпtовi i неробочi днi - вiдповiдно до ст. l07
КЗпII Украiни.
В разi компенсацii за робоry у вкхiдний,
свягковий i неробочий день - за рахунок
iНШОго дня вИпочинку, день вiдпочинку
надасться протягом року з дня роботи у
вихiдний, святковий i неробочий день.

Протягом дii
колективного
договору

напередоднi святкових днiв, що визначенi
ст. 73 КЗпП Украiни, тривалiсть роботи
працiвникiв скорочусться на одну годину,
KpiM працiвникiв, що вже мають
скорочену тривалiсть робочого часу.

Протягом дii
колекгивного
договору

Вiдповiдальнi
виконав

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОI_ЩПХ
МОЗ> (уповноваяtена
особа), фiнансово -
економiчниЙ вiддiл, вiддiл
бlхгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноТ профспЙковоi
органiзацiТ

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОIЩПХ
МОЗ> (уповновалtена
особа), фiнансово-
економiчний вiддiл та
вiдцiл бухгалтерського
облiку та звiтностi,
виборний орган первинноТ

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл кадровою
забезпечення та вiддiл
бухгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспйковоi
органiзацiТ

Керiвник .ЩУ
<<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл кадрового
забезпечення та вiддiл
бlхга.лтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноТ профспiлковоi



Найменуъання заходiв

Черryвання за згодою cTopiH у вихiднi,
святковi i неробочi днi може здiйснюватися
вдома iз наданням iншого дня вiдпочинку
впродовж року вiл лня черryвання.
Черryвання вдома в денний час ураховусться
як пiвгодини за кожну годину черryвання.

Протягом дii
колеюивного
договору

Протягом дii
колективного
договору

Щорiчна основна вiдтryстка надаеться
працiвникам не менш як 24 каленларнi днi за
вiдпрацьований робочий piк, який
вiдлiчусться з дня укладення трудового
договору. Iнвалiдам I i II групи надаеться

цорiчна основна вiдпустка тривалiстю 30
календарних днiв, а iнвалiдам III групи -

26 календарних днiв. Залальна тривалiсть
щорiчних основноi та додаткових вiдпусток
не може перевищувати 59 календарних днiв.
Щорiчнi додатковi вiдпустки за бажанням
працiвника мохqль надаватись одночасно з

щорiчною основною вiдгryсткою або окремо
вiд неi.

Протягом дii
колективного

договору

Право працiвника на щорiчну основну та
додатковi вiдгrустки повноТ тривалостi у
перший piк роботи настас пiсля
закiнчення б мiсяцiв безперервноi роботи
у .ЩУ <Закарпатський ОЩКПХ МОЗ>. У разi
напанrя працiвниковi зазначених чtорiчнlо<
вiдгrусток до закiнчення шестимiсячного
TepMiHy безперервноi роботи ix тривалiсть

пропорцlино до
вlдпрацьованого часу.

Щорiчнi вiдгryстки повноi тривалостi до
шестимlсячного TepMlHy

безперервноТ роботи у перший piK роботи
за бажанням працiвника надаються:

(KypciBKy) для санаторно-курортного
(амбулаторно-курортного) лiкуванвя

та в iнших випадках, передбачених чинним
законодавством (ст. l0 Закону УкраiЪи <Про

Протягом дiI
колективного
договору

j 6,

Субота, недiля - вихiднi днi,

вiдповiдыlьнi
виконавцi

Керiвник ЩУ
<Закарпатський OI_{K[IX
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл кадрового
забезпечення та вiдliл
бl,хгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi

Керiвник,ЩУ
<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповнова_жена
особа), вiддiл кадрового
забезпечення, вiддiл
бlхга,rтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi

Керiвник {У
<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл правого
забезпечення, вiддiл
бlхгаптерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноТ профспйковоi
органiзацii

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОЩКfIХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл правого
забезпеченrrя, вiддiл
бlхгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi
органiзацii



Протягом дii
колекгивного
договору

Протягом дiТ
колективного
договору

Протягом дii
колективного
договору

Щорiчнi вiдпустки за другий та наступнi
роки роботи мож}ть бу." наданi
прачiвниковi у будь-який час вiдповiдного
робочого року. Черговiсть надання
вiдц,сток визнача€ться графiком, який
затвердкуються керiвником та за
погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM
i доводяться до вiдома ycix працiвникiв.

Прmягом дiТ
колективного
договору

Заборонясгься не надання щорiчних
вiдгryсток повнот тривалостi протягом двох
poKiB пiдряд (ст. 80 КЗпП Украiни).

Протягом дiI
колективного
договору

Подiл щорiчноi вiдпустки на прохання
працiвника можпиво з дозво.цу адмiнiстрацii
за умови, що основна безперервна ij частина
становитиме не менше l4 кмендарних днiв.

Протягом дii
колективного
договору

-Ъ | Найменування заходiв
п/п l

S. l0. 
| Щорiчна додаткова вiлгryстка за робоry ii
]шхi:-rивими умовами прачi тривмiстю ло
' З5 капендарних днiв надасться прачiвникам.

i зайнятим на роботах за Списком
| виробництв. цехiв. професiй i посад.

] 
затвердженим КМУ при наявностi

1 атестацii робочих мiсць. ([олаток l).

Щорiчна додаткова вiдпустка за особливий
характер працi надасгься: - працiвникам,
робота яких пов'язана з пiдвищеним
нервово-емоцiйним та iнтелекryальним
навантаженням трива,riстю до 31
кiл,лендарних днiв за Списком виробництв,
робiт, професiй, посад, затвердженим КМУ -
працiвникам з ненормованим робочим днем -

тривалiстю до 7 калеIцарних днiв (Щодаток
l

Працiвникам, якi успiшно навчаються без
вiдриву вiд виробництва у вищих
навчrUIьних закпадах з вечiрньою та
заочною формою навчаннJ{, надаються
додажовi оплачуванi вiдIryстки. (Щодаток 2).
Вйгryстки, пов'язанi iз здiйсненням HayKoBoi
дiяльностi, в тому числi, пов'язанi з
з:lхистом наукових звань, надаються

вiдповiдальнi

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОI_ЩПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл правого
забезпеченrrя, вiддiл
бlхга,rтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi

Керiвник,ЩУ
<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл правого
забезпечення, вiдцiл
бухгмтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноi профспйковоТ
органiзацii

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОI]КПХ
МОЗ> (уповнова;кена
особа), вiддй правого
забезпечення та вiддiл
бl,хгалтерського облiку та
звiтностi, виборний оргаlr
первинноi профспйковоi
оргаяiзацii

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл правого
забезпечення,вiддiл
кадрового забезпечення,
вiддiл б}хгалтерського
облiку та звiтностi,
виборний орган первинноi

Керiвник .ЩУ
кЗакарпатський Оl_{КIЖ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл правого
забезпеченrrя, вiддiл
кадрового
забезпечення,вiддй
бухга.лтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноТ профспiлковоI

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОI_ЩПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддй правого

законодавства,

5.15.
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Найменуъання заходiв

6. умови тА охоронА пр
Ьформування, проведення ввiдного та

посгiforоm iнструrсrажу з охорони працi.
Заборона допуску до роботи осiб без

попереднього iнструктажу (лолаток 4).

Здiйснення соцiального захисry працiвникiв,
повне вiдшкодвання шкоди особам, якi
потерпiли вiд нещасних випадкiв на

робочому мiсцi,

Пй час укладання трудового договору
ilл<енер з охорони працi та технiки безпеки

повинен проiнформувати прачiвника пiл

розписку про умови прачi та про HMBHicTb

на його робочому мiсцi небезпечних i

шкiдливих
Yci прачiвники згiдно iз законом пiдлягають
загальнообов'язковому державному
соцiальному страхуванню вiд нещасного
випадку на виробничтвi та професiйного
захворювання, якi спричинили втату
прачездапrостi.

особа), служба з

з

Вiдповiдальнi
виконавцi

кадрового забезпечення,
вiддiл буr<галтерського
облiку та звiтностi,
виборний орган первинноi

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), служба з охорони
працi, iнженер з охорони
працi та технiки безпеки
(лалi - iнженер з ОП та

Керiвник .ЩУ

кЗакарпатський ОI-[tГIХ
МОЗ> (уповноважена

охорони
оП та ТБ

Керiвники струкryрних
пiдроздiлiв, iнженер з

оП та ТБ

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОtЦШХ
МОЗ> (уповноважена
особа), слухба з охорони
працi, вiддiл
бlхга.лтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноI профспiлковоI

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), слркба
спостереження за
безпечною експлуатаuiсю
споруд установи, вiддiл
бухгалтерського облiку та
звiтностi, виборний орган
первинноТ профспiлковоi

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповновалсена

особа), фiнансово-
економiчний вiддiл, вiддiл
бухгалтерського облiку,
виборний органпервинноi

Протягом дii
колективного
договору

Протягом дii
колективного
договору

Протягом дii
колективного
договору

Протягом дii
колективного

договору

Здiйснення робiт при HдIBHocTl коштlв: по
капiтальному ремоtлry адмiнiстративно-
лабораторних будiвель, булiвлi вiварiю,
боксiв; з ремонту примiцень, посryпова
замiна застарiлого та зношеного
лабораторного обладнання с)ласним.

Протягом дii
колективного
договору

Проводlтги атестацiю (один раз на п'ять
poKiB) робочих мiсць для усунення ново-

вLtяыIених факгорiв, шкiдливих для здоров'я

людини, для пiдтвердження додаткових
пiльг у зв'язку з роботою у шкiлливих

умовах працi.



Найменування захолiв

Ъбсзпечеlлrя безошrатно спiвробiтникiв
спецодяюм, спецвз}лггям, iншими засобами
illливiлумьного захисry.

Забезпеченrrя безкоштовного отримання

молока або iнших рiвноuiнних харчових

про.пуктiв згiдно з атестацiею робочого
мiсця та з чинним законодавствам
(:олаmк 3):
. вiддiлення дезiнфекгологii;
..rабораторiя Емп та iнших фiзичних
факгорiв;
. санiтарно-гiгiснiчна лабораторiяl
. бакгерiологiчна лабораторiя;
.лабораторiя особливо-небезпечних
iнфекчiй;
. вiрусологiчна лабораторiя;

Керiвник (уповноважена особа) визна€

право представляти i захищати труловi,
соцiально-економiчнi права та iнтереси

працiвникiв,ЩУ <Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (незалежно вiд ii членства у
виборному органi первинноТ профспiлковоi
органiзацii) в особi виборного органу

Керiвник [У (<Закарпатський ОЛIКПХ МОЗ),

ýrповноважена особа) сприяе створенню
нмежних умов для дiяльностi виборного
органу первинноi профспiлковоi
органiзацii, що дiе в ycTaHoBi, надае

безкоштовно примiщення для роботи.
Керiвник (уповноважена особа) створюс
належнi }ъцови дJtя проведення зборiв та

lнших громадських захо

Керiвник ДУ <Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ,) (уповноважена особа) щомiсячно i

безоплатно }триму€ iз заробiтноТ плати та
перераховус на рахунок виборного органу
первинноi профспiлковоi органiзацiТ

членськi профспiлковi внески прачiвникiв.
Утримання адмiнiстрачiею чпенських
профспiлковrтх BHecKiB здiйснюсться
безгmiвково не пiзнiше 3 банкiвських днiв з

7. гАрАнтIi HOCTI ПЕРВИННОi ПРОФСПIЛКОВО'I оргАнIз
Керiвник.ЩУ

Вiдповiда,,rьнi
виконавцi

органiзаuii, iнженер з ОП r
ТБ, керiвники струкг}?ни)

Керiвник .ЩУ
кЗакарпатський ОI{$ГШ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiллiл
бухга.птерського облiку та
звiтностi
Керiвник ЩУ
<Закарпатський ОtКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддiл
бухга.птерського облiку та
звiтностi

<Закарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiдлiл правого
забезпечення, виборний
орган первинноi
профспiлковоi органiзацii

Керiвник.ЩУ
<Закарпатський ОI_ЩID(
МОЗ> (уповновая<ена
особа)

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОIД{ПХ
МОЗ> (уповновахена
особа), вiддiл
бухгалтерського облiку тl
звiтностi, виборний орган
первинноi профспiлковоi
органiзацii

Прmягом лiТ

колективного
договору

Протягом дii
колективного
договору

Протягом дii
колективного

договору

Протягом дii
колеюивного

договору

Протягом лii
колективного

договору

lтHot плати



Найменування заходiв

б5rхга,rтерiю установи, пiсля виплати

Виборнi органи первинноi профспiлковоi
органiзацii', Тх об'однання мають право
представJIяти irггересн своiх членiв при

ралiзацii ними констrц/цiйного права на
звернення за захистом своiх прав до
судових органiв, Уповновал<еного
Верховною Радою Украiъи з прав людини, а

Виборний орган первинноi профспiлковоi
органiзацii здiйснюс ко}проль за виконан}uIм
колекгивного договору. У разi порушення

роботодавцем умов колективного договору
виборнi органи первинноi профспiлковоТ
органiзацiТ мають право направляти Тм

подання про усунення цих порушень, яке

рзглядаgгься в тижневий TepMiH. У разi
вiдмови усунення цих порушень або
Протягом дiТ колективного договору
недосягнення згоди у зазначений TepMiH
профспiлки мають право оскаржити
неправомiрнi дii або бездiяльнiсть
посадових осiб до
Виборнi органи Первинноi профспiлковоТ
органiзацii захищають право громадян на
прачю, здiйснюють громадський контроль
за виIIлатою заробiтноТ плати, додержанням
законодавства про пращо та про охорону
працi. створенням безпечних i нешкiдливих

умов працi, н:uIежних виробничих та
санiтарно-побутових умов (ст. 38 Закону
УкраТни <Про професiйнi спiлки. ix права та

дIяльностl))
У разi, якщо керiвник.ЩУ кЗакарпатський

ОЦЮIХ МОЗ> ýповноважена особа) плануе
звйьнення працiвникiв з причин
економlчного_ структурного чи
аналогiчного характеру, реорганiзацii, BiH
повинен завчасно, не пiзнiше як за 1ри
мiсяцi до зашIанованих звiльнень надати
виборному органу Первинноi профспiлковоТ
органiзачiТ iнформачiю щодо цих заходiв.
включаючи iнформацiю про причини
наступних змiн, кiлькiсть i категорiТ
працiвникiв, яких це може стосуватись,
про термiни проведених звiльнень, а також
провести консультацiТ з виборним органом
первинноТ профспiлковоТ органiзачiТ про
заходи щодо запобiгання звiльненням чи
зведення 'ri кiлькостi до MiHiMyMy або

Вiдповiдальнi
виконавцi

Виборний орган первинно
профспiлковоi органiзацiТ

Керiвник ,ЩУ
кЗакарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), виборний орган
первинноi профспйковоi
органiзацii

Виборний органпервинноi
профспiлковоi органiзацiТ

Керiвник ,ЩУ
<Закарпатський ОI_{КПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), вiддй правового
забезпечення,виборний
орган первинноi
профспiлковоi органiзацiТ

Протягом дii
колекгивного
договору

Протягом дii
колекгивного
договору

Протягом дii
колекгивного
договору

Протягом дii
колективного

договору

пом'якшення несприятливих наслiдкiв

TepMiH

l5



Найменрання заходiв

яких звrльнень.
Виборнi органи ПервинноТ профспiлковоi
органiзацii Moxq/Tb мати у власностi кошти
та iнше майно, необхiдне для здiйснення iX
дiя.гlьносгi. Згiдно iз Законом Укра'ihи ,,Про
прфесiйнi спйки, ii права та гарантii
дiя.льностi" керiвник (уповноважена особа)
сприяе створенню нщIежних умов для
лiяльностi профспiлковоi органiзачii.

Умови зросгання фоrцiв oTrTlaп,I працi

здЙсrпоються згiдно з чинним
законодавgтвом.

Вс-гановлення диференцiацii заробiтноi
шIати медичним працiвникам закпаду
здiйснюсться у межах фонлу оплати прачi
цUlп(ом встановJIення догиат та надбавок з

ура>ýtsанням смадностi. вiдповiдальностi та
).мов виконуваноi роботи, квалiфiкацiТ
працiвника, результатiв його роботи

Вiдповiдапьнi

Керiвник .ЩУ
<Закарпатський ОI_Щ{ПХ

МОЗ> (уповновая<ена

особа), виборний орган
первинноi профспiлковоi
органiзацiТ

Керiвник [У
<Закарпатський ОЦКПХ
МОЗ> (уповнова.жена

особа), фiнансово-
економiчний вiдцiл,вiлцiл
бухга.лтерського облiку,
виборний органпервинноi

Керiвник ЩУ
<Закарпатський ОЩКПХ
МОЗ> (уповноважена
особа), фiнансово_
економiчний вiддiл, вiддiл
бlхгалтерського облiку,
виборний орган первинноi

Протягом дii
колекгивного
договору

Протягом дiТ
колективного
договору

Протягом дii
колективного договору

lб

СIПВВIД{ОШЕНЬ В ОПJIАТI



ЗАКЛIОЧНI ПОЛОЖЕННЯ

З метою координацii. дiяльностi щодо колективно-договiрного
sццювання соцlально-економlчних вlдносин та вдоскон€rлення соцlального
:lapтHepcTBa Сторони домовились :

1, На принципах соцiального партнерства проводити консультацiТ щодо
херспективи дlяльност1.

2. Визначити посадових осiб, вiдповiдаJIьних за виконання зобов'язань
uього Щоговору.

З. Забезпечити здiйснення контролю за виконанням .Щоговору робочою
коlriсiею з представникiв cTopiH.

4. У разi невиконання або ж несвосчасного виконання зобов'язань
.]оговору аналiзувати причини та вживати заходiв щодо забезпечення ix
реалiзацii. Осiб, винних у невиконаннi положень ,Щоговору, притягувати до
в1.1повlдальностl згrдно з чинним законодавством.

5. Розглядати два рази на piK на загаJIьних зборах трудового колективу
виконання положень .Щоговору.

6. Вносити змiни i доповнення до Договору за згодою CTopiH пiсля
попереднiх переговорiв на спiльному засiданнi виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii та керiвника .

.Щоговiр складено у двох примiрниках, що зберiгаються у кожноi iз CTopiH
i мають однакову юридичну силу.

ДОГОВОР ШДПИСАЛИ:

В. о. генерального директора
.Щержавноi установи

Голова Первинноi профспiлковоi
органiзацii,Щержавноi установи

<Закарпатський обласний центр <Закарпатський обласний центр
рофiлактики хворобко

Mi
у

iлактики хвороб
ни здоров'я

а СIТНИК

орони здоров'я

ана НАЩЬ
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.Щодаток 1

Тривалiсть щорiчноi додатковоi вiдпустки

1, Працiвникам з ненормованим робочим днем (керiвник Установи та
Ёою заступники; iнспектор з кадрiв, завiдувач скJIадом, завiдувач
господарством, eKoHoMicT, юрисконсульт, головний бухгалтер, заступник
п(шовЕоr0 бухгалтера, бухгалтер, дiловод, секретар, iнженер, iнженер iз
-Етосувitння комп'ютерiв, iнженер з метрологii, TexEiK програмiст, водii
штомобiлiв - до 7 днiв. Тривалiсть додатковоi вiдпустки визначаеться зЕчIежно
пiл сrажу роботи в медичних установах на вiдповiднiй посадi: до 5 poKiB - 4 днi;
ло l0 pKiB - б днiв; бiльше 10 poKiB - 7 днiв.

2. Органiзацiйний вiддiл (KpiM спецiапiстiв, що входять до перелiку

цчЕкry l цього додатку): лiкар iз загальноi гiгiени (в т. ч. начаJIьЕик вiддiry),
.riкар-епiдемiолог, фельдшер санiтарний - 7 днiв.

3. Вiддiл дослiдження фiзичних та хiмiчних факторiв (за виключенням
спецiалiстiв, що увiйшли до перелiку п. t):

3. 1 . Вiддiлення органiзацii санiтарно-гiгiснiчних дослiджень: лiкарi-
гiгiснiсти Bcix спецiмьностей (в т. ч. завiдувач вiддiлення), - 7 днiв.

З.2. Санiтарно-гiгiенiчна лабораторiя: завiдувач лабораторii (лiкар iз
загальноi гiгiени, лiкар-лаборант-гiгiенiст), лiкарi-лаборанти-гiгiснiсти, бiологи,
irrкенери, фельдшери-лаборанти (лаборанти санiтарно-гiгiенiчноi лабораторii),
rIолодшi медичнi сестри - 7 днiв.

З.З. Лабораторiя ЕМП та iнших фiзичних факторiв: завiдувач лабораторii,
:riKapi з радiацiйноi гiгiени, лiкарi-лаборанти-гiгiенiсти, бiологи, iнженери,

фльлшери-лаборанти (iонiзуюче випромiнювання) - l1 днiв; бiологи, iнженери,
lфльдшери-лаборанти (лаборанти лабораторii ЕМП та iнших фiзичних
факгорiв)(хiмiчнi та фiзичнi фактори), молодшi медичнi сестри - 7 днiв.

4, Вiддiл дослiдження бiологiчних факторiв (за виключенням спецiалiстiв,
:rro увiйшли до перелiку п. l ):

4.1 . Вiддiлення органiзацii епiдемiологiчних дослiджень: лiкарi-
; епiдепtiологи (в т, ч. завiдувач вiддiлення), лiкар-паразитолог, помiчники лiкаря-

эпi:емiолога - 7 днiв.
4.2. Вiддiлення особливо небезпечних iнфекчiй: лiкарi-епiдемiологи (в т. ч.

завiдувач вiддiлення), помiчник лiкаря-епiдемiолога - 18 днiв.
4.З. Вiддiлення дезiнфектологii: лiкарi-епiдемiологи (лiкарi-

дgiнфекцiонiсти), в т. ч. завiдувач вiддiлення - 7 днiв.
4,4. Бактерiологiчна лабораторiя: лiкарi-бактерiологи (в т. ч. завiдувач

_-lабораторii), бактерiолог, фельдшери-лаборанти (лаборанти з бактерiологii), - 18

дriв; лiкар-пард}итолог, ентомолог, лаборант з паразитологii, молодшi медичнi
оести - 7 днiв.

4.5. Вiрусологiчна лабораторiя: лiкарi-вiрусологи (мiкробiологи), в т. ч.
завiдувач лабораторii, фельдшери-лаборанти (лаборанти з бактерiологii) - 18

днiв; молодшi медичнi сестри - 7 днiв.
4.6. Лабораторiя особливо небезпечних iнфекцiй: лiкарi-бактерiологи

(бактерiологи), в т. ч. завiдувач лабораторii, бiолог (зоолог), фельдшери-
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--Iаборанти (лаборанти з бактерiологii), молодшi медичнi сестри - 1 8 днiв;
:езiнфектор - 7 днiв.

5. Вiддiл епiдемiологiчного нагляду (спостереження) та профiлактики
iвфекцiйних захворювань: лiкарi-епiдемiологи (в т. ч. зав. вiддiлу), помiчники
_riкаря-епiдемiолога - 7 днiв.

6. Санiтарно-карантинний вiддiл: лiкарi-епiдемiологи (в т. ч. зав, вiддiлу),
:rоrliчники лiкаря-епiдемiолога - 7 днiв.

7. Вiддiл епiдемiологiчного Еагляду (спостереження) та профiлактики
неiнфекцiйних захворювань: лiкарi-гiгi€нiсти Bcix спецiальностей (в т. ч.
завiдувач вiддiлення), фельдшер санiтарний * 7днiв.

8. Iнший персонаJI: прибира;lьник територii (двiрник), прибиральник
с-ryжбових примiщень, робiтник з обслуговування й поточного ремонту споруд,
булiвель i обладнання, сторож (вартiвник), вiварник - 4 днi. Окремим фахiвцям
тривалiсть щорiчноi додатковоi вiдпустки встановлюеться в запежностi вiд
рзультатiв атестацii робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi
працiвникiв в цих умовах.).

9. Адмiнiстрацiя надае додатковi оплачуванi вiдпустки, без зменшення
щорiчноi вiдпустки у випадках:

- особистого шлюбу працiвника - 3 робочi днi (протягом одного
мiсяця iз дати реестрацii шлюбу);

протягом

.flду, oaol

шлюбу дiтей працiвника - 2 робочi днi (вiдпустка надаеться
одного мiсяця до реестрацii або одного мiсяця пiсля реестрацii шлюбу);

при народженi дитини - 2 робочi днi (вiдпустка надаеться батьковi,
протягом двох мiсяцiв iз дати народження дитини);

- в разi cMepTi подружжя або близьких (батькiв, сестер, братiв, дiтей) -
3 робочi днi (протягом одного мiсяця iз дати cMepTi);

- в день народження працiвника - 1 робочий день (у разi, якщо день
народження припадас на вихiдний, святковий i неробочий день - день додатковоi
оплачуваноi вiдпустки переноситься на наступний за вихiдними, святковими 1

неробочими днями день),
10. Адмiнiстрацiя надае працiвникам-донорам, якi безкоштовно здають

кров, додатково днi оплачуваноi вiдпустки вiдповiдно до чинного законодавства.
11. Адмiнiстрацiя гарантуе працiвникам час для пошуку Hoвoi роботи, в

разi попередження адмiнiстрачii про реорганiзацiю установи чи окремих
пiдроздiлiв Установи, в розмiрi 8 годин на тиждень iз збереженням iM середнього
заробiтку.

12. Працiвникам можуть також надаватися iншi щорiчнi додатковi
вiдпустки вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.
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.Щодаток

Трltвалiсть додатковоi вiдпустки у зв|язку з навчанням у
вищих навчальних закладах

1. На перiол настановних занять, виконанЕя лабораторних робiт, складанн.

зa-riKiB та iспитiв для тих, хто навчаеться на першому та другому курсах у вищи:

в:lвчмьних закJIадах:
I та II piBHiB акредитацii з вечiрньою формою навчання - l0
календарних днlв щорlчно;
III та IV piBHiB акредитацii з вечiрньою формою навчання - 20
календарних днiв щорiчно;
Еезалежно вiд piBHiB акредитацii з заочЕою формою навчання - 30
капендарних дЕlв щорlчно.
2. На перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складанн

за-liкiв та iспитiв для тих' хто навчасться на третьому i насryпних курсах
виших навчщIьних закладах:

- I та II piBHiB акредитачii з вечiрньою формою навчання - 20
календарних днlв щорlчно;
III та IV piBHiB акредитацii з вечiрньою формою навчання - 30
кшIендарних днiв щорiчно;
незалежно вiд piBHiB акредитацii з заочною формою навчання - 40

кЕшендарних днiв щорiчно.
З. На перiод скJIадаЕня державних iспитiв у вищих навчщIьних закпада

Еез€rлежно вiд рiвня акредитацii - З0 кшендарних днiв.
4. На перiод пiдготовки та захисту дипломного проекту (роботl

сryдеЕтам, якi навчаються у вищих навчаJIьних закладах з вечiрньою та заочноl

формами навчання I та II piBHiB акредитацii, - два мiсяцi, а у вищих навчаJIьни

зIIкJIадЕIх ПI i ry piBHiB акредитацii - чотири мiсяцi.
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Додаток 3

Перелiк

Санiтарно-гiгiенiчна лабораторiя

Завiлувач лабораторiТ
Лiкар-лаборант-гiгiснiст
Фельдшер-лаборант (лаборант санiтарно-гiгiенiчноТ лабораторii)
Iнженер
Бiолог
Молодша медична сестра

Вiддiлення дезiнфектологli

Завiлувач вiддiленням (при проведеннi дезiнфекцii)
Лiкар-епiдемiолог (лiкар-лезiнфекцiонiст) (при проведеннi дезiнфекцii)
Помiчник лiкаря-епiдемiолога (при проведеннi дезiнфекцil)
,Щезiнфектор, iнструкгор-лезiнфектор (при проведеннi дезiнфекцii)

Бактерiологiчна (мiкробiологiчIrа) лабораторiя

робочих мiсць, робiт, професiй i посад працiвникiв ,Щержавноi установи
rъкарпатський обласний центр конlролю та профiлактики хвороб MiHicTepcTBa

охорони УкраiЪи>,
шо працюють з хiмiчними речовинами, при роботi з якими iз профiлактичною

метою рекоменду€ться
вживанЕя молока або iнших рiвноцiнних харчових продуктiв, передбачених

законодавством.

Пiдроздiл, посада, професiя, вид виробництва

Лабораторiя електромагнiтних полiв та iнших фiзичних факторiв
Завiлувач лабораторii
Лiкар-лаборант-гiгiснiст (хiмiчнi фактори)
Лiкар з радiацiйноi гiгiени
Фельдшер-лаборант (хiмiчнi фактори)
Фельдшер-лаборант (фiзичнi факгори)
Бiолог (хiмiчнi факгори)
Iнженер (фiзичнi фактори)
Молодша медична сестра

2.1.

Завiдувач лабораторii
Лiкарi-бакгерiологи (бактерiологи)
JIiкар-паразитолог
Еrгюмолог
Фельдшери-лаборанти (лабораrrги з бактерiологii)
Молодша медична сестра

Bi сологiчна лабо
Завiлувач лабораторiТ
Лiкарi-вiрусологи (мiкробiологи)
Фельдшер-лаборант (лаборант з бактерiологi'i)
Молодша медична сестра
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особливо-небезпечних
Завiлувач лабораторii
Лiкарi-бактерiологи (бактерiологи)
Фельдшер-лаборант (лаборант з бактерiологi'r)
Бiолог (зоолог)

,Щезiнфектор
Молодша медична сестра
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Гlпан
комплексних заходlв з охорони працl

на2021-2024 р.р.

.Щодаток 4

ого директора
ОЦКПХМОЗl

Сiтник Г.Я

особи,
вiдповiдальнi
за виконання
Фiнансово-
економiчний вiд
директори фiлiй
iнженер з oxopol
прачi, завiлувачi
структ}рню(

Керiвник .ЩУ
<<Закарпатський
ОЛЦКПХ МОЗ)
директори фйiй
iнженер з oxopol
прачi, члени
атестацiйноi ком
лиректори фiлiй.
iнженер з охоро
прачi,
вiдповiдальнi за
охорону прачi,
завiлувачi
господарством,
завiдувачi
лабораторних
вiллiлень, завiду

Керiвник .ЩУ
(Закарпатськrтй
олцкпх моз>
директори фйiй,
IнжеЕер з охоро]
прачi, вiлповiпа
за охорону
прачi,керiвники
вiдповiдних
структ}?них

Наliмен}ванIrя заходiв
(робiт)

Призначити вiдповйальних за охорону прачi у
структурних пiдроздiлах ДУ (Закарпатський
обласний цент контролю та профiлактики
хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни)
(.ЩУ "Закарпатський ОI]КПХ МОЗ Украiни").

до 01.09.2l р.

Проводлтги атестацiю робочих Micub з
небезпечними i шкiлливtа,tи рtовами прачi та
здiйсtповати коtпроль за проведенням ii у
вiдповiднiстю з вимогами aKTiB про охорону
IФацi.

lразу5рокiв

Проводити обстеження ефективностi роботи
вентиляцiйних систем, за результатами
прийняти мiри по забезпеченlflо iх ефективноТ

роботи.

IlI квартаrr
щорiчно
202|-2024 рр.

Проводити навчання з охорони працi з
працiвниками, зайIятIе{и на роботах з
пiдвищеною небезпекою.

III квартал
щорiчно
20?|- 2024 рр,
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Проаналiзувати стан забезпечення працiвникlв
спецодягом, спецвзуттям та засобами
iнливiдуального захисry.

IV квартал
щорiчно
2021- 2024 рр.

Керiвник [У
.((Закарпатський

ОЛЦКIIХ МОЗ),
директори фiлiй,
iнженер з охорони
прачi,
головний бухгалте1
завiдувачi
лабораторних

Провести заходи по пrдготовцl струкryрних
пiлрозлiлЬ установи ло роботи в ociHHbo-

зшовий перiод.

Згiдно
коlцторису

III KBapTa",l

щорiчно
2021-2024 рр.

<Закарпатський
ОЛЦКПХ МОЗ),
завiдувачi
господарством,
пиректори фiлiй,
завiдувачi
лабораторнлтх

,щозабезпечити установу неоохlдною кlлькrстю
первинних засобiв пожежогасiння. Проволити

перевiрку TepMiHiB прилатностi вогнегасникiв, в

разi потреби проводити пiлзарядку або замiну
непридатних.

lII квартал

Щорiчно
202l -2024 рр.

вiдповiдальнl за
пожежну безпеку,
Iнженер з охорони
працi, дlrрекгори
фiлiй, завiпувачi
лабораторних

Провести пiлготовку котелень ло експгуатачii
в осrнньо-зимовии перlод.

Згiдно
кошторису

жовтеЕь
Щорiчно
2021 -2024 рр.

за
Е

справнl1й cTaI

безпечну
ексrrпуатачiю
системи
газоIIостачанl
тепло господi
завiлувачi
господарство
лиректори фi,
завiлувачi
лабораторниl

1

tljt та
ipcTB

м,
пiй,

9. Провести пiлготовку автотранспорry до
проведення технiчного огляду. Провести
медшчний огляд та страхування вопiТв заюrалу.

ДоукомгLлекryвати аптечки.

II квартал

Щорiчно
202ll-2024 рр.

керlвник лу
(Закарпатський
ОЛЦКПХ МОЗ)),
директори фiлiй,
iнженер з oxopoHr
прачi, завiлувачi
господарством,вi.п
овiдальнi за робот

l0. Провопити розслiлуванlя гостIо( професiйних
захворювань iнфекцiйного походження
працiвникiв установи.

Протягом року КерЬник ДУ
(Закарпатський
ОЛЦКIЖМОЗ),
директори фiлiй,
iHxeHep з oxopoHl
прачi, вiлповiлал
за охорону праlп.
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ено загаJIьними зборами
вого колективу В.о ного директора

<Закарпатський ОЩКГЖ МОЗ>, ький ОЩКГD( М(
JФ 1 вiд 16.07.2021 року

Г.Я.Сiтник

Правила внутрiшнього трудового розпорядку
для працiвникiв,,Щерясавноi установи <<Закарпатський обласний цен.гр

контролю та профiлаlсгики хвороб MiHicTepcTBa охорони здоровrя YKpaiHlr

1. Загальнi полоясення

Правила внутрiшнього 1рудового розпорядку для працiвникiв .Щержавп
установи <Закарпатський обласний центр контролю та профiлактики хвор(
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪо (далl - Установа) розробле,
вiдповiдно до ст.43 Конституцii Украiни, Кодексу Законiв про працю YKpaii
(далi - КЗпП), Закону Украiни <Про вiдпустки)) та iнших нормативно-правI
aKTiB.

2. Порядок прийняття та звiльнення з роботи
Трудовi взаемовiдносини мiж Установою, як роботодавцем, i працiвникс

реryлюються трудовим договором, який укладаеться письмово при прийомi r

робоry.
Труловий доювiр вкJIючае зобов'язатпtя прщiвrпп<а викоЕувати певну робсrr

дотрIrмуватись встановленого в YcTaHoBi внугрirrшього розпорядку та поктIадеIII]D( l
нього обов'язкiв, а також зобов'язанrrя Усганови, в особi керiвника Установи а(

особи, що його замirпое, (надалi - Керiвник або Ддрriнiстрацiя Установи) вигшачуваl
працiвrпаrry щробiтну гшаry, забезпечувати необхiднi умови пршч. ТруловIй доюв
може уаlIадап.Iсь безстроково або на певний, обуrиовленiй сторонами, строк. Щ
ушrаданнi труловою доrOвору громадлrин зобов'язаний подати паспорт, або iнrrп
документ, що посвiдчуе особу, трулову книжку (при HMBHocTi), докуrиеrг про ocBii
(спецiшrьнiсть, квалiфiкацiю), про стан здоров'я, вiдповiдний вiйськово-облiкови
документ та iншi док}менти, передбаченi трудовш\{ закоЕодавством (24 КЗпП
Прийом на робоry оформляеться наказом Керiвника Устаrrови.

При прийомi на робоry Керiвник або уповновФкеЕа ним особа зобовkзанi:
- ознайомити працiвника з дору{еною роботою, уN{овФrи прачi, розмiро
заробiпrоi прати, роз'яснити працiвниrсу його права i обов'язки;
- ознйоrrп,tти його з правил€lN{и вкугрitшtього трудовою розпорядк
колективЕим доювором, надати пИ рзпис посадову iнструlсдiю;

ЗАТВЕРДЖЕНО
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- проiЕсIруЕуl@ прщiшсa по прЕlвиJIФ( технiки безпеrcr i вирбIш.
caHiTryE
Прп щйоrri ва робогу rrатерiаьно-вiдповiдаrьнrо< працiвrикiв ушадаетl

договiр Trpo MarefabBy вiдшовiдаlьнiсть.
}Ia гроlrалш, жi вшерше прrйrrласься на робоry заповнюеться трудова rcиж

не пiзнirце dгrп.шiв пiсlи прrйшггя на робоry.
ГIрацiвщ r.re ryаю ровiрвати трудовIй договiр, уюrqдеIflй на невизЕачеЕ

TepMiH, поперещши про це А.щ,riнiстрацiю Установи письмово за два тюкпi.
випад(щ перелбачеIФr статтею 38 КЗпП УкраiЪи, KepiBr*lK зобов'язаrиЙ розiрва
трудовrй лоmвiр у TepMiH, про як,rй просить працiвЕик. Прачiвник мае прЕrю
визначеrппi шпл TepMiH розiрвати тудовий доювiр за вJIасним бажаrшяrл, яс
Ад{Ыстрацiя Ire викоЕуе уI!(ови трудовог0 та колективного договору, законодaлвсI

прпраlцо.
Розiрваrпrя 1рудового договору з iнiцiативи Адлiнiстрацii Устаяо

догryскаеться у випадках i в порядt<у, передбачеrпо< статтями 40-41 КЗпП Украiнu
саN{е;

- змiн в органiзацii виробницгва i rrршц, в т.ч. лit<вiдацii реорганiзаl
перепрофirповаrrня Установи, скороченшI чисельностi або rrпary прачiвнlжiв;

- ви.вленi HeBi,щroBiдrocTi працiвrп.rка зайrланiй посадi або вкоrryванiй роб
(внаслiдок недостатrrьоi r<ва.тliфiкацii або стаку здоров'я, якi переrrко.Ф{йк

. цродовженню дшrоi рбоп.r);
- системати.Iною невиконаншI працiвником без поваяспо< при.ппl cBoi трулов

обов'язкiв, яrсцо ранiше до ньок) застосовраJIись зЕtход,I дасtцшrriнарного
грмадського стягнешц;

- проryJry (в тому.*rслi вiдсугностi на роботi бiльше 3 годин протягом робоч<

дrя) без повахспо< причшI;
- нез'явленrrя на pбoTi протягом бfuьш як чотирьох MicщiB пiдряд внаоdд

п,шtчасовоi непрацездатносгi ;

- при поноыIенi на pбoTi працiвш.Iка" яю{й ранiше викоЕував шо робоry;
- поява на роботi в негверезому cTaHi, cTaHi наркотичного або токсикологi,пtt

сп'янiння;
- вчинеЕIuI за мiсцем роботи розIФадашu мйна Установи, факг лс<

встановJIено вироком суry, що набрав законноi сили, чи постЕtнови oplаrry,
компетенцii якого входить накIIаденшI адr.riнiстративного стяIненшI, a

застосуваIlшI заходiв громадського впливу.
Розiрваш*я трудового доювору з iнiцiатl.ви Аддлiнiстрацii Устшrо

црводпься за попередrьою згодою виробшпrого профспiлковою KoMiTe

вiдrовiдrо до ст. 43 КЗпП. Керiвник або уповнокDкена тп,плл осба зобов'язаrпd

депь звЬненюI видати прачiвницу оформлену трудову книжку i провести з ю
повrпй розрЕlхунок. Не доrryскаеться звiльнення з роботи (KpiM вlтtадк
передбачеrпо< Законами Украiни) працiвника, який знаходиться у вiдпустцi абс

перiол його тимчасовоi непрацездатностi, це правило не поширюеться
випадок поввоi лiквiдацii Установи.

3. OcHoBHi обов'язки i пDава працiвникiв



- Еа поваry особистоi гiдностi, сцраведливе i шанобливе виконашя cтaBj
ДО себе з боrсу Керiвництва та Дд,riнiстрацii Установи, irrr-. прчцiurо*iu; 

--

- брчтr )л{асть в розглядi питань i прийlrяггi 
"iдrоuiдrrо. рiш"н" 1i ме*а,

повноважень);
- на оплату працi залеrrcrо вiд посади, якостi виконання cBoix обов'язкiв, дота стажу роботи;
- Еа просуваншI по с.тrужбi;

державнLD( органах

_ 
- вим€lгати службовою розслiдqваrлrя з метою знягтя безпiдставтпа<, на д

прачiвrпшса,, звиrrувачень, або пiдозр;
- на здоровi безпечнi уrиови працi;
- захиIцати законнi права та iнтереси у вищестояпдD(

судово\п, пор.щIry;
- ilшi права передбаченi чиIlним законодавством Украtпл.

Керiвш Уст-аrrови або соба,
Установп в шirоцч зобов'язаний:

_ : Орвmаъати робочиЙ процес в YcTaHoBi: робочi мiсця працiвникiв повlвдiповi:дrВ ЕтаноЕ-IениМ нормам по опаJIенЕю i освiтленню, забезпеч
рачiоrrаъв1- розстаповку кадрiв, лабораторним та iншим обладнаrп

4. OcHoBHi обов'язки Керiвника Установи:

що його замirпое, а також Алмiнiстр

Працiвники Установи зобов'язанi :

- працювати чесно i сумлiнно;
- дотримуватись трудовоi дисцигl,riни (своечасно приходити на рповнiстю вiдробляти встановлеЕу в YcTaHoBi ,pru-i""u ъdо;;.овикористов}ъати увесь робочий час для виконання доруlеноi роботи, тссво€часно виконувати розпорядження i доручення керiвництва YcTiбезпосереднiх керiвникiв структурних пiдроздiлiв);
- 

. 
постiйно сприяти пiдвищенню ефективностi профiлактичн

протиепiдем iч них заходiв;
в повному обсязi викоrrувати своi посадовi обов'язки згiдно по.iнструкцiil

- суворо доlриI\{уватись вимог по oxopoHi працi, технiцi безпеки та виро(
caHiTapii;

- утриNryъати свое робоче мiсце в чисютi та порядку;

- дбайлпаво ставrrпась до мйна Установи;

. 
- сприrIм зацченцю позабюджетrпо< коцrгiв ди забезпечетпrя ясrгrедiяrп

та змiцнешrя матерiально-технi.*тоi бази Установи.
koнkpeTHi обов'язlса та црава працiвникiв визначаються у пос4

iнстрlтсдi-п< та внугрiIшriх розпорядчФ( документа< Устдrови.
Прачiвниrи Установи мчlють право:
- користуватися правап{и i свободапп.l, ясi гарантуrоться громадлrаr,r УхКонстrтryцiею i Законапс,r Украr'ни;



трtlнспортоlц ra'ri]r (rшапж) працi, змiцнення матерiально-технiтrо
тощо);

- забешетП lщоd та безпе.пri умови праui ди працiвникiв, r
справнiсь автЧТF,rryп-. обrадrrаrшя, елекгромережi, тощо;

- rрйails пitrrd,-tяi зlD@д.r до змilщеrпц в колекп.вi трудовоi та вир
д{cтцшutiщ

- коЕгро.rюЕIтЕ та забезпечувам дотриманшI прЕtвил охорони прЕцIi,
безпеюr та впробппчоI салriтарii;

- посгiйпо \юffIроruомти повноту i якiсть виконанюI гurанiв i графiкiв
окремю( рq{юря.IýеБ i доруrень адuiнiсграцii;

- реry:rярно анапiзумти якiснi показниюr роботи спецiапiстiв Уgганови.
- в повнir-t lripi використоврати наради, оперативнi нар4ци та зft

успirrшого вIlконання поставJIенlй завдЕlнь;
_ спршIш та створювати вiдповiднi },]!{ови дlш пiдвищенrrя ва-т

медичн}D( працiвrп.rкiв (курсова пiдгmовка, навчанIuI на робочю< мiсцл<, рефс
заrrяггя);

- в)rив€lти Bci моя<.гlивi заходи з питань своечасноi видачi заробiтно
працiвrпакам згiш.lо трулового законодzIвства та п. 4.1 . Колекп.rвною договору;

- сприяти защленню позабюджетню< коrrrгiв ди забезпечення належноj
Установи та змiщrення матерiа,чьно технiчноi бази.

забезпечуватИ економне i рацiональне використашUI бюдке
позабюдкетпо< коrrrгiв;

- заохочувати працiвникiв rrш.юtом премiюванIuI
- увФкно ст€витись до зап}rгiв i потреб працiвrпткiв, к?итиtIIrIа( заум:

пропозшIiй чIенiв колекгиву.

профсr

Керiвник у випадках передбачеша< законодаством здiйсrпое cBoi о(
разом, або за погоджешям з виборчим органом первинноi
органiзачiею.

5. Робочий час i його використання.

-' Робочий час по YcTaHoBi встановлюсться настчпний:
Початок робочого дня - 8.00 год.
Перерва - 1 2.00-12.30 год.
Кiнець робочого дня:
- для працiвникiв адмiнiстративно-господарського персоналу Ус

закiнчення роботи - 16.З0 год.;
- лiкарi i середнiй медичний персонал органiзацiйного, сан

гiгiенiчногО та епiдемiологiчцого вiддiлiв закiнчення роботи - 16.12 год.;
- працiвники, зайнятi на роботах у шкiдливих )rMoBEtx працi та з ос

шкlдливими },t!Iовами працi закiнчення роботи - 1 5.42 год.
робочий час кожного працlвника щоденно фiксуеться журн.lлlJr U rlрацrБника щоленно Qlксу€ться в ж}рнalлl прIа

робоry установленоi форми та табелi.
в оrсреr"по< випадках трива.пiсть роботи, в тому числi початок i закi

роботи, перерм для вiдпочинку та прийняття iжi, встановлюеться оц
графiкаr,ш, уlтвердкеними Керiвником Установи разом iз виборним о



первинноТ щotoiцi ФгавiзаIцi з додержашUIм встановленоi тривалостi

робочого час}, :в IЕrЕЕL
Норчп Tprвro-Ti робочого часу:
- аrчiпiсграT шво-госпоJарський персонал - 40 годин Еа тиждень;
- -rirърi- серелiй vеJперсонал оргвiддiлу,i санiтарЕо-гiгiенiчного вiддiлу

та епi.шiлiц - З8j голш на тиждень;
- працiвшщ цо працюють у шкiдливих умовах працi - 3б годин на

тиждень.
Ha+po.пli робоги Керiвник Установи може застосовувати у винJIткових

випадсrх та в порядqу передбачених ст.62-65 КЗпП, з дозвоJry виборного оргЕIну

первlшоТ щофпirпсовоi органiзацii, але не бiльше, як l20 годин на piK.

У свггковi i неробочi днi дозволяеться працювати у зв'язку з виробничою

необхi.шigгю з Керiвника Установи та погодження виборного органу первинноi
профспiлковоi оргавiзацii. Заrrуrенrи до роботи у вихiднi днi, святковi i неробочi

днi здйсrпосться у порядку викJIючеЕIUI за обставин, визначеItих ст. ст. 71, 73 КЗпЦ
згiдrо паказу по зактIацу з дозволу виборного органу первинноi профспiлковоi

органiзачii.
Робота у вюriднi днi компенсуеться вiдповiдно до ст. 72 КЗпП, у святковi i

неробочi днi - вiдповiдно до ст. 107 КЗпП. В разi компенсацii за робоry у вихiдний,

святковий i неробочий день - за рахунок iншого дrrя вiдпочинку, день вlдпочиЕку

надасться протягом 1 року.
Напередоднi святкових i неробочих днiв, що визr

тривалiсть роботи працiвникiв скорочуеться на одну годину.
неробочих днiв, визначенl ст. 73 КЗпП,

черryъанrrя у вихiднi, святковi i неробочi днi може здiйстповатися вдома з

наданшш дня вiдпочинку протягом року. Черryвання вдома в денний час

}рахову€тьсЯ як пiвгодинИ за кожнУ годиЕу черryвання. Надання вiдryлу
Еадаеться за письмовою заrIвою працiвника на пiдставi наказу по ycTaHoBi.

,що початку роботи, а також в кiнцi робочого часу працiвниюа зобов'язанi

вiдr.riчашrся в спецi а,тьному xgrpHa,ri.

Вiлтгуrки в межах робочого часу за межi територii Установи (KpiM

вiдряддень або виконаннrI дору{ень вищестоящого керiвника, керiвництва

Установи) моястlивi, в разi якщо вони не вIUмвають негативно на викоЕаншI

обов'язкiВ працiвникiв, з дозвоJry: для лiкарiВ i середнiх молодших працiвникiв -з
дозвоJry зав. вiддiленrrям; зав.вiддiлень - з дозвоJry зав.вiддiлами; зав.вiдцiлами - з
дозволу засryпникiв Керiвника; адмiнiстративно-господарського персонаrry - з

дозвоJry вищестоящого керiвника та обов'язково фiксуються працiвникалм, якi

вiдryчаються, в окремому жrдналi.
Адriнiстрацiя Установи зобов'язана вести облiк робочого часу (щомiсячно).

щорiчна основна вiдпустка надасться працiвникам не менш як 24

календарниХ днi за вiдпрацьований робочий piK, вiдляк якого починаеться з дюI

укпаденюI тудового договору. IHBa,riдa:r,r I i II групи нада€ться щорiчна основна

вiдrryстка тривалiстю 30 капендарних днiв, а iнвалiдам III групи _ 26

калешIарIflD( дЕiв. Загальна тривалiсть щорiчних основноi та додаткових
вiдrrустоК не може перевищуватИ 59 кшендарних днiв. Щорiчнi додатковi
вi.щrустrсr за бажанняМ працiвника можутЬ надаватись одночасЕо з щорiчною
основною вi,цrусткою або окремо вiд Hei.

,



Право працiвЕика Еа щорiчну основну та додатковi вiдпустки повноi
тривалостi у перший piK роботи настае пiсля закiнчецня б мiсяцiвЪезперервноi
роботи.в YcTaHoBi. У разi надання працiвниковi зазначених щорiчних вiiпусток
до закlЕчення шестимiсячногодо закlЕчення шестимiсячного TepMiHy безперервноi роботи ik тривалiсть
визнача€ться пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Щорiчна додаткова вiдпустка за роботу iз шкiдливими умовами працi
тривалiстю до 35 кшендарних днiв надаеться працiвникам, зайrцЙ на роботах за
списком виробництв, цехiв, професiй i посад, затвердженим постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни.

Щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер працi надаеться:
працiвникам, робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та

lнтелектуальцим навантаженшIм тривалiстю 7 каjIендарних днiв за Списком
виробництв,.Робiт, професiЙ, посад, затверджениМ Кабiнеiом MiHicTpiB УкраiЪи;

_ црацlвЕ{ик€lм з неЕормовulним робочим днем - тривалiстю до 7 ка,rендарних
днiв в залежностi вiд стажу роботи.

працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищихнавчzuIьних закладах з вечiрньою та заочною формою навчання, надаються
додатковi оплачуванi вiдпустки.

Вiдпустки, пов'язанi iз здiйсненням HayKoBoi дiяльностi, в тому числi,
пов'язанi з захистом наукових звань, надаються вiдповiдно до закоЕодавства.

Щорiчнi вiдпустки За другий та наступнi роки роботи можуть бути наданi
працiвнику у буль-який час вiдповiдного робочого року.

Черговiсть наданIUI вiдпусток визначасться графiками, якi затверджутоться
Керiвником, за погодженнrIм з профспiл*оu", *orir"ioM i доводятьс" до uiдоrч
ycix працiвникiв.

Забороняеться ненаданюI щорiчних вiдгryсток повноi тривалостi протягом
двох poKiB пiдряд.

Подiл щорiчноi вiдпустки на проханшI працiвника можливо з
АдмiнiстрацiТ Установи за умови, що o"no"Hu безперервна ii
становитиме не менше 14 календарню< днiв.

б. Заохочення за чспiхи в роботi.

.П,ля працiвникiв застосовуються наступнi заохоченIя:
- оголошенюI подяки ýсноi чи в наказi);
- Bpyreшul почесноi грапrоти;
- нагOродкеЕIuI цitппаи подарунком;
- вtцача премii'.
Заохоченrц застосовуються разом або за поюдкенюIм з виборчим opTTlHoM

первшlною профспiлковою органiзацiею. Заохочеrшя оюлоцIуеться накЕц}ом по
Усгановi в уро,плсгiЙ обстановцi (за бажаrпrяr,r працiвrпп<а) i заносягьсЯ ДО ТРУДОВ'D(
книжок працiвrп.Iкiв. За особливi трудовi заслум працiвники можуБ представIUtмся
до нtlгOродкешш медаJUIми, орденzlми, почесними грамотЕlI\{и, вiдзнакапти,
Еtгрудними зЕачками та до присвосннrI почесних звань.

дозволу
частина

зо



. З1 порушеrпu трудовоi дисциплiни ло прачiвникiв Mo}qлb бути застосованi
слiдлочi захода стягнеЕIuI :

- попере.ФкеншI;
- догана;
- звiльнення з роботи.

. Дисциплiнарнi стягненнrI застосовуеться викJIючно Керiвником Установи на
пiдставi та в порядсу передбаченому Кзпп безпосередньо за вчененIuI порушеншI
трудовоi дrсциплiни, a-Tre не пiзнiше l мiсяця з дrrя його виrIвленIuI не рахуючи часу
звiльнеrпrя працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездаflIiстю, й
перебувапrя його у вiдгryстцi.

Щиопшrлiнарне стягIlеtlIUI не може бути накладене пiзнiше б мiсяцiв з дня
вчинеЕIrя порушення трудовоi дисциплiни. ,Що застосуваншI стяпленIUI повинно бупr
надане письмове поясцення_вiд порlшrrп.rка трудовоi дисrцпrлrirп-t. За коясте порушешuI
трудовоi д.тсrцшuliни може буги засгосовано лише одне дrсIцпшiнарне стягнеrпя. При
обрашri вцд/ сIfiненнi враховуеться ступiнь тяжкостi вч"цЪ"о"о порушеЕUI
трудовоi дrсIцшrriни i заподiяну ним шкоду, обставини за яких вчинеЕо
порушеши трудовоi д,rсrдтпrriни, попередню роботу працiвника.

_ Стягненrrя оюлопIуеться в наказi, повiдомrrяеься працiвrшковi пiд розгмску,Якщо протягом року з дшI накJIадеЕIUI стягненrи працiвникч ,. фо пiддано
новому дисципrriнарному стягненню, то BiH вважаgгься тЕlким, що не мав стягненшI.

Яюцо працiвник Ее допусгив нового порушетпи трудовоi дасIцпuriни та
проявив себе л< сщ;rirптий працiвrик, ю сIfiнеЕЕя може бlти зIUтте до закirrчетлrя
одrого polv. Протягом сгроlсу дii дистдпuriнарного стягнення заходи заохочення до
працlвника не застосовуються. Щисциплiнарне стягпенЕя може бути оскаржене
в порядку передбаченому законодавством.
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