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1. Загальнi положення

1.1. Сторонами колективного договору е:

- Роботодавець ПП (Асклепiй>> в особi директора Яремкевпч Хрпстини ЮрiiЪня
(надалi iменуеться <пiдприемство>. <Роботодавець >). з одного боку, та

- працiвникИ ПП <Асклепiй>r в особi обраного i уповноваженого представника Бовгирi
Ганни Володимирiвни (нада.пi iменусться (Працiвники>), з iншого боку, разом
iменуються Сторони, укла.пи даний flоговiр про наступнi взаемнi зобов'язання.

1.2. I{еЙ !оговiР укладениЙ вiдповiднО до чинногО законодавства Украiни (Закону Украiни
кПро колективнi договори та угоди); Кодексу законiв про працю Украiни; Закону
УкраТни кПро оплату працi>; Закону Украiни кПро с,хорону прачi>; Закону УкраТни

кпро вiдпустки>; Закону Укратни кпро зайнятiсть населення та iнших нормативних

aKTiB Украiни) i с лока,rьним нормативно-правовим актом, який регулюс виробничi.
труловi i соцiально-економiчнi вiдносини мiж Роботодавцем i Працiвниками на ocHoBi

вза€много узгодження iHTepeciB cTopiH.

1.3. Цей .Щоговiр укладено з метою:

- чiткого визначення прав та обов'язкiв CTopiH цього Договору;
- регулювання та удосконалення },I\4ов оплати працi:

- визначення основних положень та створення умов дJUl додержання правил

внутрiшнього трудового розпорядку прачiвниками Роботодавця;

- вирiшення iнших питань, пов'язаних з фiнансово-господарською та виробничою

дiяльнiстю Роботодавця;

- ' забезпечеНня дiлових взасмовiдносин мiж Роботодавце,д та його працiвниками.

1.4. Прелметом цього ЩоговорУ с переважно додаr KoBi. порiвняно з чинним законодавством

УкраТни. положеннЯ з опла.lИ та умоВ працi. соцiальнi питання лля прачiвникiв

пiдприемства, гараятii якi надаються Роботодавцем.

1.5, ПоложенНя цьогО ,Щоговору поширюються на Bcix працiвникiв Роботодавця, в тому

числi i тих, якi влаштуються на роботу вже у перiод чинностi !оговору. ic
обов'язковими як для Роботодавця, так i для кожного Прачiвника. Вказанi умови у
випадку буль-яких спорiв i розбiжностей не можуть трактуватися як TaKi, що

погiршують. порiвняно з дiючим законодавсlвом УкраТни. положення прачiвникiв. в

iншому випадку вони визнаються недiйсними. З 1.пловами .Щоговору повиннi бути

ознайомленi Bci прачiвники пiлприсмства.

1.6. Сторони визнають цей .I[оговiр нормативно- правовим актом i зобов'язуються

виконувати встановленi в ньому норми, умови i домовленостi. Жодна з cTopiн не може

в односторонньOму порядку приймати рiшення, що змiнюють, доповнюють,
припиняютЬ чи вiдмiняють зобов'язання, норми чи положення цього ,,Щоговору,

1.7. !,оговiр набувае чинностi з дня його пiдписання уповноваженими представниками

CTopiH. Строк чпнностi ,Щоговору становпть п'ять poKiB. Пiдписаний сторонами

,щоговiр пiдлягас повiдомнiй ресстрацii в мiсцевих органах виконавчот влади або в

ви конавч их органа",t мiсцевого самоврядуван ня.

1.8. особ.,rивi питання чинностi .Щоговору:

- Пiсля закiнчення строку лii колективний договiр, угода продовжус дiяти до того часу!

поки сторони не укладуть новий або не перегJUlнуть чинний, якщо iнше ве передбачено

договором, угодою;
- !оговiр зберiгае чиннiсть у разi змiни складу, структури, найменування

уповноваженого Роботодавцем органу, вiд iMeHi якого укладено цей .Щоговiр;

- у разi реорганiзацii пiдприсмства цей Договiр зберiгас свою чиннiсть протягом строку,

на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою CTopiH;
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- у разi змiни власника чиннiсть !оговору зберiгаеться протягом строку його дiТ, але не
бiльше одного року, впродовж якого Сторони зобов'язанi розпочати переговори про
укладення нового чи змiну або доповнення цього !оговору;

- у разi лiквiдацii пiдприсмства цей .Щоговiр дiе про.rягом усього строку проведення
лiквiдацii.

2. Оргапiзацiя працi, змiпи в оргапiзацii впробнпцтва i працi,
забезпечеппя продуктивноi зайпятостi

2.1. Буль-який трудовий договiр (контракт), }хладений Роботодавцем iз працiвником, не
може суперечити цьому [оговору в тiй частинi, що працiвниковi надасться менше прав
за трудовим договором (контрактом), нiж за цим Колекгивним договором.

2,2, Роботодавець зобов|язаний передбачити у трудовому договорi (контраюi) або
розробити та затвердити дJlя кожного працiвника в лосадових iнструкцiях його
функцiона.lIьнi обов'язки, ознайомити його з ними та вимагати i.x виконання.

2.3. КожниЙ працiвниК зобов'язаниЙ добросовiсно i якiсно виконувати cBoi обов'язки,
прaц,ювати чесно i срrлiнно. дотрим}ъатися дисциплiни прачi. свосчасно i точно
виконувати розпорядження Роботодавця та уповноважених ним осiб, дотримуватися
трудовоi i технологiчноi дисциплiни. вимог норма-ивr-их aKTiB з охорони працi,
дбайливо ставитися до майна Роботодавця, на прохання Роботодавця негайно надавати
звiти про виконання cBoii безпосереднiх обов'язкiв.

2.4. Bci працiвники Роботодавця зобов'яз}тоться не розголошувати конфiденцiйну
iнформачiю Роботодавця, що була оголошена такою в установленому порядку i яка' cTa,ra iM вiдома при виконаннi ix трудових обов'язкiв.

2.5. У разi проведення за рахунок коштiв пiдприемства професiйноi пiдготовки чи
переквалiфiкацii працiвника з вiдривом вiд виробництва Роботодавець зберiгас за ним
мiсце роботи (посаду) та його середню заробiтну плаry, забезпечуе працевлаштуванЕя
на пiдприсмствi працiвника за набlтою з iнiцiативи Роботодавця новою професiею.

2.6. Роботодавець при запровадженнi нових або змiнi дiючих улrов оплати працi в бiк
погiршення або при змiнi iнших iстотних ylloB працi зобов'язаний повiдомити
працiвника не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ix запровадження або змiни.

2.7. Звiльнення працiвника за iнiцiативою Роботодавця можливо у випадкaж, що
передбаченi трудовим законодавством.

2.8, При проведеннi реорганiзацii, скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв
Роботодавець не пiзнiше як за два мiсяцi персонально письмово попереджае cBoix
ПРаЦiВникiв про наступне звiльнення та зобов'язуеться здiйсrrювати звiльнення лише
пiсля використання Bcix можливостей по забезпеченню працiвникiв роботою на iншому
робочому мiсцi на пiлприемствi.

2.9. При скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацii
виробництва i працi переважне право на зtlлишення на роботi надаеться працiвникам з
бiльш високою квалiфiкацiею i продlктивнiстю працi. Пр" рiвних умовах
продуктивностi прачi i квалiфiкачii перевага в залишеннi на роботi надасться згiдно
cTaTTi 42 Кодексу законiв про прачю Украiни.

2.10. Роботодавець зобов'язуеться зберiгати протягом одного року за працiвниками,
вивiльненими з пiдприемства з пiдстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП Украiни, право на
укJIадання трудового договору у разi повторного прийняття на роботу, у випадку
проВедення приЙняття на роботу працiвникiв анаllогiчноi квалiфiкачii, та вiдновлювати
дJur них соцiмьно-побуговi пiльги на piBHi не меншому нiж до звiльнення.

2.11. Роботодавець зобов'язуеться не здiйснювати прийняття на роботу нових працiвникiв у
разi використання режимiв неповноi зайIrятостi на пiдприемствi (з iнiцiативи
пiдприемства) та якщо передбачаються MacoBi звiльнення працiвникiв.
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2.12. Роботодавець зобов'язусться, за можливостi, надавати прачiвникам пiдприсмства
безоплатнi торидичнi консультацii та необхiдну iнформацiю щодо чинного трулового
законодавства, гарантiй на працю, соцiально-економ iч них пiльг, передбачених
законодавством i колективним договором.

3. Оплата працi, встановлення форми, системи,
розмiрiв заробiтноi плати й iншпх видiв трудових виплат

3.1. Сторони визнають! що основою органiзацii оплати працi с кошти, що отримуе
пiдприемство за реалiзованi пролукчiю, товари та послуги.

3.2. Сторони домовилися здiйснювати оплату працi на ocHoBi почасовоi системи оплати
лраui. Основна заробiтна плата працiвникiв Роботодавця встановлю€ться у виглялi
мiсячних посадових окладiв д.rя керiвникiв. r lрофес ioHa.TiB. фа,чiвчiв i технiчних
службовчiв вiдповiдно до затвердженого штатного р4зкгад} пiдприсмства. шо лiс у
звiтному перiодi.

3.3. Розмiр основноТ заробiтноi плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну норму
працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальноi заробiтноi плати. У разi роботи
Працiвника на р{овах неповного робочого часу. а також при невиконаннi Працiвником
у повному обсязi мiсячноi норми прачi мiнiмальна заробiтна плата виплачу€ться
пропорцiйно до виконаноi норми працi.

3.4. KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв працiвникiв Роботодавця встановлюються у
кожном} випадку iндивiдуапьно у вiдповiдностi з посадою. квалiфiкачiсю. складнiстю
та умовами виконуваноi роботи, i довомться до його вiдома при ознайомленнi
прачiвника з наказом. Водночас до вiдома прачiвника доводиться порялок i строк
виплати заробiтноi плати. умови. згiдно з якими можуть здiйснюватися утримання iз
заробiтноi плати.

3.5. Заробiтна плата виплачусться працiвникам за мiсцем роботи виключно в грошовiй
формi у грошових знаках, що мають законний обiг на територii Украiни.

3.6. Роботодавець зобов'язаний повiдомляти прачiвникiв, на 'iхню вимогу, при кожнiй
виплатi заробiтноi плати про данi. що належать ло перiолу, за який проводиться оплата
працi:

- загаJIьну суму заробiтноi плати з розшифровкою за видами виплат;

- розмiри i пiдстави }тримань iз заробiтноТ плати та нарахувань;

- суму заробiтноТ плати, що наJIежить до виплати.

3.7. У разi затримки виплати заробiтноi гlлати Роботодавець зобов'язаний надавати

уповноваженому представнику працiвникiв iнформачiю про наявнiсть коштiв на

рахуЕках пiдприемства.

3.8. Компенсацiя працiвникам втрати частини заробiтноТ плати у зв'язку iз порушенням
cTpoKiB ri виплати провади] ься вiдповiдно до iнлексу зрос]ання цiн на споживчi товари
i тарифiв на послуги у порядку. встановленому чинним законодавством.

3.9. Заборонясться будь-яким способом обмежувати прачiвника вiльно розлоряджатися
свосю заробiтною платою, KpiM випадкiв, передбачених законодавством.

3.10. Забороняються вiдрахування iз заробiтвоi плати, метою яких € пряма чи непряма сплата
працiвником роботодавцю чи будь-якому посередниковi за одержання або збереження

роботи.
3.1l. Роботодавець ма€ право запроваджувати HoBi або змiнювати дiючi на пiдприсмствi

умови оплати працi за погодженням з уilовноваженим представником працiвникiв i
повiдомrrяти прачiвникiв про ix запровадження або змiни в строки. встановленi
трудовим законодавством.

3.12. При фiнансових можливостях та наявностi прибрку Роботодавець ма€ право
встановити працiвникам додатковi заохочра,rьнi та коt,tпеllсацiйнi виплати.
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3.13. Вiдомостi про оплату працi прачiвникiв Роботодавrц надаються TpeTiM особам лише у
випадках, прямо передбачених законодавством. або за згодою чи на вимогу працiвника.

3.I4. Оплата працi працiвникiв пiдприемства здiйснюеться в першочерговому порядку. Bci
iншi платежi здiйснюються пiдприемством пiсля виконання зобов'язань щодо оплати
працi,

3.15. Положення про оплату працi, що дiе на пiдприемствi, наведено в Додатку 1 до

[оговору.
З.16. Положення про премiювання працiвникiв пiлприемства наведено в Додатку 2 до

.Щоговору.

4. Встановлення гарантiй, компенсацiй i пiльг

4.1. ПрацiвникаN.l надаються гарантii, компенсацii та пiльги при службових вiдрядженнях.
при переiЪдi на роботу в iншу мiсцевiсть та в iнших випадках, передбачених чинним
законодавством УкраТни.

4.2. Роботодавець зобов'язусться за власний рахунок проводити медичнi огляди
працiвникiв, якi перелбаченi чинним законодавством.

4.3. Роботодавець гарантус надання працiвникам вiльного часу для проходження медичних
оглядiв, одержання медично'i допомоги, явки до державних органiв за iх викликами
(повiстками) без проведення будь-яких вiдрахувань iз заробiтвоi плати або iнших
необrрунтованих санкцiй.

4.4. Працiвники, якi використовують cBoi iнструменти для потреб пiдприсмства, мають
право на одержання компенсацii заiх зношування (амортизацiю).

4.5. При фiнансових можливостях та наявностi прибутку Роботодавець може надавати
наступнi соцiа,rьнi пiльги:

- повна або часткова оплата лiкування працiвника у лiкарнi, при тяжкiй хворобi
(пошкодженнi, TpaBMi, тощо);

- видiлення коштiв на оплату ритуальних послуг у випадку cMepTi працiвника. близьких

родичiв працiвника (дружини, чоловiка, батькiв, дiтей);

- надання матерiальноi допомоги .чо вiдпусток, ювiлейних та пам'ятних дат, як в

грошовiй, так i в натурапьнiй формi тощо.

4.6. Роботоддвець зобов'язусться:
_ створювати умови прачi, якi дозволяли б жiнкам i чоловiкам здiйснюваТИ ТРУДОВУ

дiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi:

- забезпечувати жiнкам i чоловiкам можливiсть срлiщати трудову дiяльнiсть iз

сiмейними обов'язками;

- здiйснювати piBHy оплату прачi жiнок i чоловiкiв при однаковiй кватiфiкацii та

однакових yr.loBax прачi:

- вживати заходiв щодо створення безпечних для життя i здоров'я умов працi.

5. Режим роботи та вИпочинку

5.1. Режим роботи та вiдпочинку встановлю€ться вiдповiдно до затверджених загаJIьними

зборами Прачiвникiв Правил внутрiшнього трудового розпорядку.
5.2. Сторони домовились про те, що:

- загальна тривалiсть робочого часу не повинна перевищ/ваlи 40 годин на тиждень;

- для медичного IIерсоналу встановлюсться скорочений робочий час вiдповiдно до
наказу МОЗ Украiни вiд 25.05.2006 р. Nч 3l9 кПро затвердження норм робочого часу

для працiвникiв закладiв та устаноs охорони злоров'я>;

- режим роботи працiвникiв визнача€ться Правилами внутрiшнього трудового

розпорядку, якi затвердженi Загальними зборами трудового Працiвникiв;
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- окремим працiвникам пiдприемс?ва за
встановлений гнучкий графiк роботи;

узгодженням з Роботодавцем може б}ти

- працiвникам надаеться мож.тIивiсть працювати на умовах неповного робочого часу з

оплатою пропорцiЙно вiдпрацьованому часу (фактичному обсягу виконаноi роботи), зi
збереженняv трудових прав працiвникiв на оплачуванi вiлпустки повноi lривмостi.
Bcix гарантiй. пiльг, компенсацiй, установлених трудовим договором;

- робота, що виконуеться працiвником за його iнiцiативою у межм встановленого
завдання пiсля закiнчення робочого дня, понаднормовою не ввaDкаеться та сплачусться

у звичайному порядку.

5.3. Роботодавець при прийомi на роботу зобов'язаний роз'яснити кожному працiвниковi
його права та обов'язки, ознайомити його пiд пiдпис про умови працi, наявнiсть на його

робочому мiсцi небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв за результатами
атестацi'i робочого мiсця та про можливi наслiдки ix впливу на здоров'я, а також про
права працiвника на отримання у зв'язку з цим пiльг i компенсацiй вiдповiдно до
чинного законодавства УкраТни.

5.4. Роботодавець зобов'язусться погоджрати з представном Працiвникiв змiни тривалостi

робочого дня (тижня).

5.5. Щорiчна основна вiдпустка лля працiвникiв встановлюсться тривалiстю:

директору пiдприемства - 24 календарних днi;

- лiкарям Bcix спецiальностей -24 календарних днi;

- молодшим спецiалiстам з медичною освiтою - 24 календарних днi:

- адмiнiстраторам - 24 календарних днi:

- iнвалiдам I i II груп - 30 календарних днiв;

- iнва,riдам III групи - 26 капендарних днiв;

- iншим працiвникам - 24 калеядарних днi.

5.6. Роботодавець зобов'язусться нмавати прачiвникам пiлприсмсгва щорiчнi додатКОвi

вiдпустки вiдповiдно до додатку 4.

5.7. У розрахунок час}. що дас право працiвнику на додаткову вiдпустку. зараховуються

днi. коли BiH фактично був зайнятий на роботах з особливим характером лрачi не

менше половини тривалостi робочого дня. встановленого для працiвникiв цих
виробництв, робiт, професiй i посал.

5.8. Витрати- пов'язанi з оплатою шорiчних основних та додаткових вiлпусrок.
здiйснюються за рахунок коштiв пiдприсмства. призначених на оплаry прачi.

5.9. Графiк вiлпусток склада€ться на кожний календарний pik не пiзнiше п'ятого сiчня
поточного року i ловолиться до вiдома Bcix прачiвникiв. При визначеннi черговостi
вiдпусток враховуються необхiдность забезпечення нормальноi роботи пiдприсмства,
створення сприятливих умов для вiдпо,инку працiвникiв, сiмейнi й iншi особистi
обставини кожного працiвника. Перелiк категорiй працiвникiв, що мають право на

надання вiдпустки у зручний дTя них час, визначений ст. 10 Закону Украiни кПро
вiдпустки>.

5.10. У випадках, передбачених ст.25 Закону Украiни <Прс вiдпустки>, працiвнику за його

бажанням надасться в обов'язковому порядку вiдпустка без збереження заробiтноi
плати.

За сiмейними обставинами та з iнших причин прачiвнику може бути надана вiлпустка
без збереження заробiтно'i плати на TepMiH, обумовлений угодою мiж працiвником та

Роботодавцем, але не бiльше 15 календарних днiв lra piк (ч. 2 ст. 84 КЗпП Украiни).

6. Пiдвпщенняквалiфiкацii

б.1. Роботодавець зобов'язуеться своечасно надавати можливiсть yciM лiкарям та

молодшиМ спецiа,чiстаМ з медичноЮ освiтою (середньому медичному персоналу)
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пiдвищувати свою ква,,Iiфiкацiю шляхом вiдповiдного навчання на курсах або
стажування.

6.2. Роботодавець забезпечус органiзацiю пiдвищення ква_пiфiкацii iнших категорiй фахiвчiв
i працiвникiв пiдприемства вiдповiдно до виробничоТ потреби та згiдно з планами. у т.
ч. шляхом проведення лекцiй, ceMiHapiB та тренiнгiв як на базi пiдприсмства, так i в

iнших заклмах на договiрних засадах.

7. Охорона працi та здоров'я

7.1. Забезпечення безпеки умов працi е обов'язком Роботодавця, що органiзуе умови прачi
на робочому мiсцi, безпеку технологiчних процесiв, механiзмiв, машин, устаткування,
iнших засобiв виробництва, HMBHicTb засобiв захисту у суворiй вiдповiдностi до вимог
правил з охорони працi та лока,,tьних докрtентiв пiдприсмства.

7.2. На пiдприсмствi затвердженi та дiють:

- iHcTpyKuiT з охорони прачi лля кожноi посади вiдповiдно до штатного розпису:
- iHcTpl,Kuii з охорони працi при роботi з медичним та iншим обладнанням;

- iнструкчiя по наданню домедичноi допомоги при нещасних випадках i в екстреммьних
ситуацiях;

- положення про порядок проведення iнструктажiв з питаl]ь охорони праui:

- iнструкчiя вступного iнструктажу з охорони прачil

- iнструкчiя з охорони працi при lacTocyBaHHi первинних засобiв пожежогасiння. ix
утримання та зберiгання;

- iнструкцiя з охорони прачi при експлуатаuii електрообладнання;

- положення про порядок забезпечення прачiвникiв спешiа,rьним одягом та iнШИМИ

засобами iндивiдуапьного захисту;

- положення про порядок проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй
тощо.

7.3. Роботодавець здiйснюс своТ повноваження у питаннях охорони прачi повнiсткl у
вiдповiдностi до Закону УкраТни кПро охорону праui>, КЗпП Украiни, нормативно-
правових aKTiB, локальних aKTiB пiдприсмства та даного Колективного договору.

7.4. Фiнансування охорони прачi злiйснюеться Роботодавцем. Витрати на охорону працi
становлять не менше 0,5 вiдсотка вiд фонду оплати працi за попереднiй piK.

7.5. Роботодавець зобов'язусться:

- вживати заходiв щодо полегшення i оздоровлення умов працi працiвникiв шляхом
впровадженitя прогресивних технологiй, досягнень науки i технiки, засобiв
механiзацii та автома]изацiТ виробничтва. вимог ергпноttiки. позитивного досвiЛУ З

охорони прачi, зниження та усунення запиленостi та загазованостi повiтря у
виробничих примiщеннях- зниження iнтенсивносri шуму. Biбpauir. випромiнювань
тощо;

- системитично проводити iнструктажi (навчання) робiтникiв та посадових осiб, якi
повиннi проводити попередню. перiоличну перевiрку знань з охорони прачi:

- вирiш1 вати питання щодо проведення дослiджень умов прачi. атестацii робочих vicub
на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам про охорону працil

- завчасно здiйснювати заходи щодо пiдготовки примiщеяь до роботи в осiнньо-зимовий
перiол;

- здiйснювати заходи щодо приведення J^roB працi жiнок та осiб з iнвалiднiстю до вимог
нормативних aKTiB з охорони працi:

- забезпечити компенсацiю працiвникам витра1 на прилбання лiкiв ra лiкlвання
iнфекчiйних хвороб. о,гриманих унаслiдок виконання службових обов'язкiв або тих. що
обумовленi умовами прачi :
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- заборонити застосування працi жiнок на важких роботах, а також залучення жiнок до
пiдiймання та перемiщення важких речей. маса яких перевищус встановленi для них
граничнi норми;

- забезпечити працюючих необхiдною документацiсю з охорони працi - збiрником
нормативних aKl iB та ме tодичною лiтераr урою:

- безоплатно забезпечувати працiвникiв за встановленими нормами гiгiснiчним.
спецiальним одягом та засобами iндивiдуального за\ис"rу (,]одаток 5);

- доуком плектувати та утримувати засоби iнливiлуального захисту прашiвникiв
вiдловiдно до норм з охорони працi (ст. 164 КЗпП);
забезпечити наявнiсть бiля Bcix умива,тьникiв у примiщеннях пiдприемства (в
санвузлах, кабiнетах лiкарiв, iнших допомiжних примiщеннях) достатньо'i кiлькiстi
мийних засобiв (в рiлкiй формi) та паперових рушникiв;

- забезпечити кабiнети лiкарiв та примiщення, де працюс середнiй та молодший
медичний персонaш, достатньою кiлькiстю шкiрних антисептикiв;

- застрахувати на випадок зараження BipycoM iмунодефiциту, гепатиту <Bu лiкарiв,
серелнiй медперсонаJI, молодший ]\iедперсонал, чия робота пов'язана з кров'ю;

- проводити сисrемаtичний аналiз стану захворюваностi i випадкiв тимчасово'i
непрацездатностi працiвникiв пiдприемства та вживати заходiв щодо усунення lIричин
захворювань;

- проводити сво€часне розслiдування та облiк нещасних випадкiв на виробництвi та
професiйних захворювань i аварiй у пiдприемствi.

7.б. Працiвник зобов'язуеться:
знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону пРацi. правила ловодження з
машинами, механiзмами, устаткуванням та iншими засобами виробництва.
користуватися засобами колективного та iндивiдуального захисту;
додержувати зобов'язань щодо охорони прачi:

- проходити у встановленому порядку поперелнi та перiоличнi медичнi огляди;
спiвпрацювати з Роботодавцем у справi органiзаuii безпечних та нешкiдливих умов
працi, особисто вживати посильних заходiв щодо усунення буль-яко'i виробничоi
ситуачii. яка створюс загрозу його життю чи здоров'ю або людей. якi його оточують. i
навколишньому природному середовищу, повiдомляти про небезпеку свого
безпосереднього керiвника або iншу посадову особу;

- обов'язково, якщо це необхiдно. користуватися засобами колективного та
iндивiдуального захисry;

- виконувати iншi вимоги з питань охорони прачi.
7.7. Працiвники зобов'язуються використовувати наданi Тм у користування 1розпорядження)

транспортнi засоби, TexHiKy й iнше майно Роботодавця тiльки в службових цiлях.
7.8. Працiвники мають право вiдмовитися вiд дорученот роботи, при якiй створюсться

ситуацiя, небезпечна для iхнього життя i здоров'я, якщо TaKi умови лрямо не
передбаченi трудовими договорамIt (контрактами), а також для життя i здоров'я iнших
людей i навколишнього середовища.

7.9. Вiдшкодування шкоди! заподiяноi працiвниковi внаслiдок ушкодження його здоров'я
або у разi cMepTi працiвнИка. здiйснюстьСя ФондоМ соцiа,rьногО страхування вiдповiдно
до Закону УкраТни кПро загальнообов'язкове державне соцiальне страхування)).

7.10. За працiвниками. якi втратили працездатнiсть у зв'язку з нещасним випzцком на
виробництвi або професiйним захворюванням, зберiгаються мiсце роботи (посала) та
середня заробiтна плата на весь перiод до вiдновлення працездатностi або до
встановлення стiйкоi втрати професiйнот працездатностi. У разi неможливостi
виконання потерпiлим попередньот роботи проводяться його навчання i
переквал iф iкацiя. а також п рацевлаш] ування вiдповiдно до медичних рекоvендачiй.
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7.11. Працiвник мас право розiрвати трудовий договiр за власним бажанням. якщо
роботодавець не викону€ законодавства про oxopoHv ппацi, не додержу€].ься 1ъloB
колективного договору з цих питань. У цьому разi працiвниковi виплачусться вихi]на
допомога в розмiрi тримiсячного заробiтку.

7.12. Уповноважений представник Працiвникiв зобов'язусться сприяти проведенню й
вимагати виконання у повному обсязi комплексяих органiзацiйно-технiчних заходiв
щодо досягнення встановлених нормативiв з охорони працi.

8. Гараптiiдiяльностi представника Працiвникiв

8.1. Роботодавець сприяс створенню на!,Iе]кних умов для дiя,чьностi представника
працiвникiв на пiдприсмствi та гарантус свободу проведення в неробочий час загальних
зборiв прачiвникiв.

8.2. !ля реалiзацii cBoix повноважень представник Працiвникiв ма€ право:

- представляти iнтереси праuiвникiв у питаннях зайнято;тi. заробiтноI плати. умов праtti
i соцiального побуту, встановлення пiльг i компенсацiй;

- ЗДiЙСНЮВаГИ КОНТРОль за свосчаснiстю i правильнiстю нарaLхування заробiтноТ плати.
утримань iз заробiтнот плаги. застосування узгоджених премiальних положень. пiльг i
компенсацiйi впровадженням. змiною та переглядом норм прачi. нелопушенням робir у
понаднормовий час;

- перевiряти правильнiсть внесення записiв у наявнi неочифрованi rруловi книжки i
використання вiдпусток;

- проводити перевiрку дотримання на пiлприсмствi трулового законодавсtва. умов
охорони працi;

- розмiщувати власну iнформацiю у примiщеннях i на територii пiдприемства в
доступних лля прачiвникiв м iсчях;
КОНТРОЛЮВаТИ ПРаВИЛьнiсть розслiдування i облiку нешаснrIх випадкiв на виробництвi:

- вимагати i олержувати вiд Роботодавця iнформачiю та пояснення шоло умов прачi.
виконання !оговору та додержilння законодавства про працю та соцiально-
економiчних прав прачiвникi в:

- подавати работодавцю для узгодження та прийняття рiшення оформленi належним
чином пропозицiТ по перегляду внесення доповнень та змiн у даний !оговiр;

- забезпечувати гласнiсть прийнятих рiшень працiвникам тощо.
8.3. Сторони домовилися на принципах соцiаlьноltr llаргнерства проводити зустрiчi.

консультацii, iнформувати працiвникiв пiдприемства через його обраного представника
про плани iнапрями розвитк} пiдприсмс,Iва.

8.4. Роботодавець зобов'язуеться в тижневий строк надавати на запити представника
прачiвникiв iнформачiю щодо умов та оплэти лрацi прачiвникiв. соцiально-
економiчного розвитку пiдприсмства та виконання колективного договор!..

8.5. Представникпрацiвникiвзобов'язуеться:

- ознайомлювати працiвникiв iз iнформачiсю, одержаною вiд Роботодавця з питань.
пов'язаних з працею i соцiально-економiчним розвитком Працiвникiв Робото.lавця.

- вживати заходiв до попередження трудових конфлiктiв у колективi пiдпрнсrtства- а r,

разi Тх виникнення сприяти ix позитивному розв'язанню тощо.

9. Заключнi положення

9.1. Роботодавець:

- протягом мiсяця пiсля пiдписання цього.Щоговору Сторонами подас його на рсстрачiю
ДО ВiДПОВiднОгО мiсцевого органу державноТ виконавчоi влади або виконавчого оргilн\,
мiсцевого самоврядування;
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- протягом п'яти робочих днiв пiсля ресстрацii забезпечус тиражування цього Договору i
доведення його змiсту до Bcix працiвникiв Роботодавця;

- протягом усього TepMiHy дii.Щоговору забезпечус ознайомлення пiд розпис Bcix тих, з

ким укладасться трудовий договiр.

9.2. Контроль за виконанням положень !,оговору здiйснюеться безпосередньо Сторонами в

особi директора пiдприемства та уповноваженого представника прачiвникiв в порядкуJ
обговореному ними в окремiй уснiй (письмовiй) уголi. При здiйсненнi контролю
Сторони зобов'язанi надавати один одному всю необхiдну для цього iнформачiю.
сторони щорiчно до 20 лютого звiтують про виконання колективного договору за

попереднiй piK.

9.3. Особи, виннi у невиконаннi положень .Щоговору, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з

законодавством. Вiдповiдальними за дотримання умов .Щоговору особами с: вiд
Работодавця - директор пiдприемства, вiд працiвникiв - обраний представник
прачiвникiв.

9.4. Сторони домовилися негайно i безпосередньо спiвпрацювати в разi будь-якого
конфлiкту або порушення умов.Щоговору з метою знайти взаемно прийнятне рiшення
проблем, якi виникли.

9.5. Невiд'емною частиною ланого,Щоговору с,Щодатки.

9.6. Змiни, доповнення до.Щоговору вносяться Сторонами шляхом укладання додаткових
угол, якi е невiд'смними частинами Щоговору, або викладенням КолективногО дОгОВОРУ

в новiй редакцii. Пропозицii однiеI Сторони щодо змiн i доповнень до !оговору е

обов'язковими для розгляду iншою Стороною.

9.7. !,оговiр укладено в трьох примiрникж, що зберiгаються у кожноi iз CTopiH та в органi.
який проводить повiдомну ресстрацiкl. i мають однакову юридичну силу.

Перелiк додаткiв до договору:

l. Положення про оплату працi.

2. Положення про премiювання.

З. Перелiк професiй i посад прачiвникiв. якi MaloTb право на шорiчну додаткову
вiдпустку.

4. Перелiк професiй i посад працiвникiв, яким видаеться безоплатно спецодяг та iншi
засоби iндивiдуаJIьного захисту.

5, Комплексний план заходiв щодо органiзацii роботи з охорони прачi,

€$лт,$fi"_.@-
, 2201s8э0 /

Вй працiвникiв

анна БоВГИРЯ
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,Щоdаmок l
d о К ол е кmuвн tlz о d oz tlBopy

полояtЕння
про оплату працi в ПП <Асклепiй>

l. Загальнi положення та визначенвя

1.1. Метою цього Положення е забезпечення мотивацi'i персоналу на ефективну прачю,
спрямовану на задоволення потреб працiвникiв ПП <tДсклепiй> (ла,,ri - пiдприемство) i
досягнення цiлей пiдприемс,Iва в умовах iснуючоi економiчноi ситуацiI в УкраiЪi.

1.2. Положення розроблене на пiдставi:

- Колеку законiв про працю УкраiЪи:

- Закону УкраiЪи <Про оплату прачi> вiд 24.03.1995 р. JФ108/95-ВР;

- Закону Украiни <Про охорону працi> вiд 14.10.1992 р. Np2694-XIl;

- Податкового Кодексу вiд 02.12.20l0 р. Nq 2755-VI;

- Iнструкuii зi статистики заробiтноТ плати, затверджена наказом ,Щержавного KoMiTeTy

статистики Украiни вiд 13.01.2004 р. N 5;

- Статlтупiдприемства.
tJ. Це Положення визначас систему оплати ;Ipaui на пiдприсмствi- iT структуру. строки i

перiодичнiсть виплати заробiтноТ плати. iншi питання оплати працi прачiвникiв
пiдприсмства.

l.{. !жерелом кошriв на оплаr1 прачi с частина дохо]у та iншi кошти. олержанi у

результатi господарськоТ дiяльностi пiдприсмства вiдпсвiдrrо до чинного законодавства.

2. Система та порядок оплати працi

2.1. З урахуванням специфiки, змiсту i напрямкiв госtlодарськоi дiяльностi у пiдприсмствi
застосовусться почасова системи оплати працi (за мiсячними посадовими окладами для
керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв i технiчних слlжбовцiв).

2.2. Оплата працi здiйснюсться у виглядi нарiIхування й виплати працiвникам заробiтноТ

плати та iнших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством Украiни,
Колективним договором i цим Положення,и.

2.3. Розмiр заробiтноТ плати працiвника пiдприсмства змежить вiд складностi та )мов
виконуваноТ роботи, професiЙно-дiлових якостеЙ працiвника, результатiв Його працi та

результатiв дiяльностi пiдприсмства за звiтний перiод (мiсяць) (ч. 2 ст. 94 КЗпП
Украiни).

2.4. Заробiтна плата встановлю€ться з такого розрахунку, що вона не може бlти нижче за

встановлениЙ державою мiнiма.тьний розмiр (ч. l ст. 95 КЗпП УкраiЪи) при виконанiЙ
прачiвником мiсячнiй, погодиннiй HopMi працi (виконаному обсязi робiт). В перiол мiж
переглядом розмiру мiнiмальноi заробiтно'i плати iндивiдуальна заробiтна плата
пiдлягае iндексацii згiдно з чинним законодавством.

2.5. Заробiтна плата працiвникiв пiдприсмства скJrада€ться з посадового окладу й iнших
заохочувальних та компенсацiйних виплат, а саме:
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- посадовий оклад встановлюсться працiвникам пiдпри€мства вiдповiдно до
затвердженого штатного розкладу, що дiе у звiтному перiодi;

- iншi заохочувмьнi та компенсацiйнi виплати у формi винаtород за виконання разових
робiт першорядноi вахливостi працiвникам пiдприемства, що приймають активн}
участь у розробцi та реалiзацii проектiв, виконаннi термiнових робiт. у формi
матерiально'i допомоги й iнших компенсацiйних виплат призначаються вiдповiдно :о
чинного законодавства.

2.6. Розмiр заробiтноi плати (посадовi оклади) переглядаються, як правило, один раз на piK.
В разi пiдвищення законодавчо встановленого розмiру MiHiManbHof заробiтноi плати
роботодавець зобов'язаний вiдновити мiжквалiфiкацiйнi (мiжпосадовi) спiввiдношення
розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

2.7. РоботодаВець здiйснкlс пiдвищення схеми посадових окладiв медичним працiвникаv за
наявностi у них квалiфiкацiйноi категорii.

2.8. Праuiвники пiлприсмства. що працюк)ть за сумiсництвом. одержують заробiтну плат1
за фактично виконану роботу (ч. l cT.102-1 КЗпП Украiни)

2.9. Працiвникам пiдприсмства, якi виконуrоть поряд зi своею основною роботою лодаткову
роботу за iншою професiсю (посадою) чи обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника
без звiльнення вiд cBoci основноI роботи. провадиться доплата за сумiщення професiй
(посад) абО виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника - в розмiрi до 50%
посадового окладу (ч. 1 ст. l05 КЗпП Украiни).

2.10. Робота у святковi, неробочi та вихiднi днi, якщо вона не компенсу€ться iншим часом
вiJпочинку, а також у надурочний час, оплачуеться у подвiйному розмiрi.

2-1t. оп.rата вiдпусток i вiдряджень проводиться вiдповiдно до чинного законодавсtва
Украiни.

2.12. Час простою не з вини працiвника оплачусться з розрахунку не нижче двох третин
тарифноТ ставки (окладу) працiвника.

2.13. Пiдставою Для нарахування бцга:lтерiею заробiтноi плати працiвникам за пiдсумками
роботи за мiсяць е:

- штатний розклад пiдприемства;
- табель облiку робочого часу:

- наказ про нарахування iнших заохочуваJlьних та компенсацiйних виплат.

3. Строки i перiодичнiсть виплат заробiтноi плати

3.1. Заробiтна плата виплачу€ться працiвникам пiдприсмства регулярно в робочi днi не
рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищуе шiстнадцяти
кzlлендарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який
здiйснюсться виплата. (ч.1 cT.l 'l5 КЗпП Украiни).

3.2. Заробiтна плата сплачуеться наступним чином: l5 числа IIоточного мiсяця
виплачуеться заробiтна плата за першу половину мiсяця; 30 числа поточного мiсяця
виплачусться остаточний розрахунок за мiсяць, при цьому промiжок мiж виплатами не
повинен перевищувати шiстнадцяти календарних днiв.

3.з. У разi, коли день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним, святковим або
неробочиМ днем, заробiтна плата виплачу€ться напередоДнi (ч. 2 ст.1 l 5 КЗпП УкраiЪи).

3.4. Розмiр заробiтнот плати за перш} половину мiсячя визначасться у розмiрi. шо не може
бути меншим за фактично вiдпрацьоъаний час з розрахунку тарифноi ставки
(посадового окладу ) прашiвника.

3.5. Заробiтна плата працiвникам пiдприсмства за весь час щорiчнот вiдпустки виплачусться
не пiзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки (ч. 3 ст.1 l5 КЗпП УкраТни).
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3.6. За бажанням працiвникiв пiдприсмство може здiйснювати виплату заробiтноi п-.lати
ЧеРеЗ УСТаНОВИ баНКiВ i ПОШТОВИМИ переказами вiдповiдно до чинного ,u*o"o_lu".r"u_ ,
оплатою цих послуг за рахунок пi.]присмс t ва.

4. обмеження розмiру утримань iз заробiтноi платп

4.1. Утримання iз заробiтноi плати працiвникiв здiйснюються тi-lьки r. BиIliul*a\-
передбачених чинним законодавством.

4.2. При кожнiй виплатi заробiтноI плати загальний розмiр ycix вiдрахувань не Irоже
перевищувати двадцяти вiдсоткiв. а у випадках! передбачених законодавством. _

п'ятдесяти вiдсоткiв заробiтноi плати. що нil,Iежить до виплати працiвникам.
виключення становлять вiдрахування iз заробiтноi плати при вiдбуваннi .ronopurrr" увиглядi виправних робiт i при стягненнi a-,riMeHTiB 'u ,*o"non-ir"ix дiтей. У цих
випадках розмiр вiдрахувань iз заробiтноi плати не може перевищувати 70 вiдсоткiв.

5. Вiдповiдальнiсть

5.1. За порушення законодавства про оплату працi виннi особи притягаються до
дисциплiнарноi, MaTepiMbHoI, адмiнiстративноi та кримiна,rьно'i вiдповiдальностi згiдно
з законодавством.

5.2. Керiвник пiдприемства несе вiдповiда.,rьнiсть за:

- свосчасне затвердження та пiдписання документiв, що с пiдставою для нарzrхування
заробiтноi плати (штатний розклад, накази);
забезпечення нарахуваIlня та виплати заробiтноi плати вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни, Колективного договору та цього Положення;

- порушення встановлених TepMiHiB виплати заробiтноi плати! виплата ii не в lloBHoMy
обсязi - вiдповiдно до ст. 41 Кодексу УкраiЪи про адмiнiстративнi правопорушення;

- умисну безпiдставну невипJIату заробiтноi плати бiльш як за один мiсяць - вiдповiдно
до ст. 175 Кримiнального кодексу Украiни.

б. Вирiшення трудових спорiв з пптань оплати працi

6.t. Труловi спори з питань оплати праui розгля:аються i вирiшуються згiдно iз
законодавством про труловi спори.

Бовгиря

--ф-
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,Щоdаtпок 2
Dо Колекtпuвноzо dozoBopy

ПОЛОЖЕННЯ

про премiювання працiвникiв
в ПП <<Асклепiй>>

1. Загальнi положення

1.1. Положення вводиться з метою посилення матерiального заохочення праuiвникiв ПП
<<Асклепiй>> (лалi - пiлпригмс]во) в досягненнi нимt, вhсоких показникiв 1 наданнi
якiсноI медичноТ допомоги пацiснтам- зростаннi пролуктивностi прачi та якiсного
виконання iнших видiв робiт, що забезпечують ефективну дiяльнiсть пiдприсмства.

1.2. Премiювання працiвникiв здiйснюсться вiдповiдно до iх особистого вкладу в зага,тьнi

результати роботи за пiдсумками роботи за мiсяць (квартал. пiврiччя. piK).

1.3. Оцiнка дiяльностi прачiвникiв проводиться за результатами експергноТ оцiнки якостi
надання медичноТ допомоги або виконання iнших робiт, направлених на забезпечення
ефективноi лiяльностi пiлприсмства.

1.4. В окремих випадках за виконання особлиро важливоТ роботи або з нагоди ювiлейних та
на честь святкових дат з урахуванням особистого вкладу прачiвникам може бути
вип.]ачена олноразова прем iя.

1.5. Премiювання працiвникiв пiдприсмства здiйснюсться вiдповiдно до нак.ву директора
пiлприсмства. Премiювання директора пiлприсмстза lдiйснюгться за рiшеllням
Власникiв пiдприсмства.

1.6. Премiювання здiйснюсться за рахунок фонду оплати працi пiдприсмства. Премiювання
проводиться за наявностi коштiв.

2. Показники премiювання i розмiр премii

2.1. За рез)льтагами роботи за viсяць для визначення розмiр1 премii враховуються TaKi
показники:

- вiлсlrнiсrь скарг вiл пацiснтiв -для медичних прачiвникiвl

- обов'язкова вiдсутнiсть порушень труловоi дисциплiни та дисциплiнарних стягнень -

для Bcix категорiй прачiвникiв.

2.2. Розмiр премii залежить вiд виконання показникiв. зазначених в пунктi 3.1. та
особистого вкладу в загальнi результати роботи без обмеження iндивiдуальних премiй
максимr}льними розмiрами.

2.3, Премii не виплачують працiвникам за час вiдпусгок. тиvчасовоТ непрачездатностi.
навчання з метою пiдвищення квапiфiкацii.

2.4. Працiвникам, якi звiльнилися з роботи в мiсяцi, за який провадиться премiювання,
премii не виплачуються. за винятком працiвникiв. якi вийшли на пенсiю, звiльнилися за
станом здоров'я або згiдно з п. l ч. 1 ст. 40 КЗпП Украiни чи перейшли в порядку
переведення на iншу роботу.

2.5. Працiвники можуть бути позбавленi прелlii до 100 вiдсоткiв за невчасне (нена,,lежне)
виконання показникiв, передбачених пунктом 2.1 .



,1

l5

ПропозицiiL щодо позбавлення премii або зменшення iT розмiру конкретпо\l\
працiвниковi зaвначаються в наказi про премiювання на пiдставi доповiJноi запискIl
Головного лiкаря та погоджу€ться з уповноваженим представникоrt прачiвникiв.
Премiя виплачу€ться не пiзнiше TepMiHy виплати заробiтноi п_-]ати за перш}, по_,Iовпн\
мiсяця, наступного за звiтним.

Вй роботодавця

.Щиректор Христина ЯРЕМКЕВ
Вiд праrliвгlrкiв

-АсклЕIIIй"
--@+
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d о Ko.1eKtttuB tt о:о dozoBollt,

пЕрЕлlк
професiЙ i посад працiвникiв,

якi мають право на щорiчну додаткову UИпустку

l. Працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину з iнвалИнiстю з дитинства
пiдгрупи А I групи:

2. За особливий характер працi працiвниriiв, робота яких пов'язана з пiдвищеним
нервово-емоцiйним та iнтелекryальним навантаженням

(ст. 8 Закону УкраТни <Про вiдпустки> та Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l 7. l l . l997 р. Nl
l290 <Про затвердження Спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в

яких лас право на щорiчнi лолатковi вiлпустки за робоry iз шкiдливими i важкими умовами прачi та
за особливий характер працi), Додаток 2)

}lъ

Категорiя працiвникiв.
що мае право на щорiчну додаткову

оплачувану вiдгryстку

Кiлькiсть днiв
додатковоТ вiдгryстки

Пiдстава

1

Один з батькiв, якi мають двох або бiльше
дiтей BiKoM до l 5 poKiB, або дитину з

iнвалiднiстю, або якi усиновили дитицч J0 календарних дн iB
(без урахування
святкових i неробочих
дн iB)

за наявностi
декiлькох пiдстав для
надання вiдпустки iT

зага,rьна тривал icTb не
може
перевищувати l 7
капендарних днiв

ст. l9 Закону УкраТни
<Про вiдпустки>

2.
Мати (батько) особи з iнвмiднiстю з

дитинства пiдгрупи А I групи

з.

одинока мати, батько дитини або особи з

iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I

групи, який виховуе iх без MaTepi (у тому
числi у разi тривмоl о перебl ваняя MaTepi в

лiкувмьному заклалi)

4.

Особа, яка взяла пiд опiку дитину або особу
з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I

групи

5. Один iз прийомних батькiв

N!]

Категорiя працiвникlв,
що мас право на щорiчну додаткову оплачувану

вiдпустку

Кiлькiсть днiв
додатковоi
вiдпустки

Пiдстава
(пункт та розлiл

Додатку 2)

] Лiкарi Bcix спецiальностей 7 п. |З2 р. 17

2.
Лiкар-анестезiолог, лiкар-анестезiолог дитячий,
сестра медична-анестезист

1l п. |22 р, |1

з. Сестри медичнi
,I п. l33 р. 17

4. Молодшi медичнi сестри 7 п. lЗ4 р. l7

Вiд роботолавчя

,Щиректор Христина ЯР

Вiд трулового

Представник Г

-ф-
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пЕрЕлIк
,,ЩоOаtпок 1

d о К о"ц екmuвн ozo d ozoBopv

професiЙ i посад працiвникiв, яким вида€ться безоплатно спецодяг та
iншi засоби iнливiлуального захисту

N'q

зlt,t
Професiя, посала

Назва спецодяry
та iнших засобiв захисry

кiлькiсть
на piK

Строк носки,
Mic

l Лiкарi Bcix спечiальностей Костюм медичний (сорочка i штани) 4 24

IfIапочка 4 24

Захиснi окуляри
або екран для обличчя

за потреби черговl

Одноразова маска або респiратор за потреби оlIнопазов l

Рукавички ryMoBi медичнi (стерильнi
та нестерильнi)

за потреби одноразовl

2.

Лiкарi та молодшi спецiалiсти
операцiйних, процедурних
кабiнетiв додатково

Фартух непромокний черговии черговии

3. Лiкарi та молодшi спецiалiсти
операцiйних додатково

Одноразовий xanaT за потреби одноразовi

Одноразова шаltочка за потреби одноразовi

Одноразовi бахiли за потреби однор:вовl

4, Сестри медичнi Bcix
найменувань
Молодшi медичнi сестри

Костюм медичний (сорсчка i штани) 4 11

Шапочка 4 24

Фартlх непромокний черговий черговий

Захиснi окуляри
або екран для обличчя

за потреби черговi

Одноразова маска або респiратор за потреби одноразовi

Рукавички гумовi медичнi (стерильнi
та нестерильнi)

за потреби одноразовi

Рукавички гумовi госполарськi 6 6

Вiд п

-4ф-
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щодо органiзачiт роботи з охорони працi

.,т9

зlл Наймешування заходiв Строк
виконання Вiдповйальнi посш.lання на

I. Вдосконалення локальних нормативно-правових aKTiB у галузi охоронп прачi

, Видавати накiви про sдосконалення'' 
| роботи з охорони прачi За потреби ,Щиректор

Ст. ]3
ЗУ <Про охорону прачi

2.
Переглядати та вводити в дiю
положення. iнструкцii', праsила з
охорони працi i пожежноТ безпеки

За потреби ,Щиректор
Ст. lЗ

ЗУ <Про охорону працi

J-
Розробляти, забезпечувати
перiодичний перегляд посадових
iнструкцiй прачiвникiв

За потреби

Директор,
вiдповiдальна

особа за перегляд
iнструкцiй

II. Органiзачiйно-технiчне забезпечення охорони працi

|.
Проводити вступний iнетруктаж
з лрацiвниками при прийняттi на
робоry

!ень лрийому
на роботу

lнжевер
з охорони працi

Ст. l8 ЗУ кПро охорон5
працi>, п.6 ((Типового

положення про порядоl
проведення навчання i

перевiрки знань з питан,

2.
Проводити первинний iнструкгаж з
працiвннками при прийняттi на
робоry

fleHb прийому
на робоry

Головний лiкар -
для медичних
працiвникiв

lнженер
з охорони працi

для iнших
прачiвникiв

Ст. l8 ЗУ <Про охорон1
працi>, п.6 <Типового

положення про порядок
проведення навчання i

перевiрки знань з питанl
охорони працi>

Провоаити повmрнi iнсгруктажi
з працiвникаrrя з охорови працi

Одинразвбмiс.,
на роботах з
пiдвищеною

небезпекою - l раз
в З Mic.

Головний лiкар -
для медичних
працiвникiв

Iнжеяер
з охорони працi -

для iнших
працiвникiв

Ст. l8 3У <Про охорону
працi>, п.б (Типового

положення про порядок
проведення нав,rання i

перевiрки знань з питанt
охорони працi>

4,
IIрово :. , r ].lrlii
l I]l]ilILj ,' ]с ltlcKtt Один раз на piK Iнженер

охорони працi

Правила пожежноi
безпеки. Постанова КМ\

вiд 26.0б.20I3 Ng
444 <Про затвердження

Порядку здiйснення
навчання населення дiям

у надзвичайних
ситуацiях>

5.

()рганiзr ь_, : jг!,Bil)K\
з l] aI Ij, lllli]__

] ()\()p()t] l ]

Протягом року Директор
Ст. 18

ЗУ <Про охорону праtцi>

6.

()pl ltttiзr в.l- - :jiL]
ttozte;KtltlJ L-. i,'lпcKtt.

,tiii 1 HalзB;: !\,
Kol)ljcT},BaНij; :,.1;т

Протягом року
Iнженер

з охорони працi
Ст. 18

ЗУ <Про охорону працi>



л}
з/п

Найменування заходiв Строк
виконання Вiдповiдальнi посrr,rання на

,7.

Органiзувати проведення
попередн ix та лерiодичних
медичних оглядiв працiвникiв до 2l
року

Попереднiй -

до прийому на

роботу
Перiоличний -

l раз на piK до
досягнення 21 року

Директор
Ст. 17

ЗУ (Пр охорну працi

8.

Органiзувати проведення
профiлактичних перiодичних
медичних оглядiв працiвникiв
закладу охорони здоров'я,
створеного пiдприемством

Один раз на piK ffиректор
Головний лiкар

Ст. 17

ЗУ <Про охорону прачi

9,
забезпечити виконання заходiв
протипожежного захисry на
пiдприемствi

постlино ,Щиректор
Правила пожежноi

безпеки

10.

Перэвiрити наявнiсть первинних
засобiв пожежогасiння, у разi
необхiдностi придбати HoBi або
провести технiчне обслуговування
нбlвних

lll - IV кв.
lнженер

з охорони працi

Правила пожежноi
безпеки.

Правила експлуатацiТ r

типових норм
належностi

вогнегасникiв (Наказ
МВС УкраТни вiд
l5.01.2018 м 25)

ll. Придбавати спецодяг та засоби
iндивiдуа,,rьного захисry

Протягом року
.Щиректор.

Головний лiкар
Ст. 8

ЗУ <Про охорону прачi

12,

Придбавати рiдке мило та шкiрнl
антисептики для працiвникiв, робота
яких пов'язана iз забрудненням, та
медичних працiвникiв

Ilротягом року

Головний лiкар,
Старша медична

сестра

Ст. 8

ЗУ <Про охорону прач

l].

Придбавати лiкарськi засоби та iншi
медичнi матерiаJrи, необхiднi для
доукомплектування наявних
медичних аптечок невiдкладноi
допомоги

Протягом року
Головний лiкар,
Старша медична

сестра

ЗУ кПро забезпечення
санiтарного i

епiдемiчного
благополуччя

населення), cT,l3 ЗУ
кПро охорону прачi>

l4.

Органiзувати i провести навчання а
спецiалiзованих наачiцьних
закладах посадових осiб
пiдприсмства з пlлтань охорони
працi та пожежноТ безпеки

За потреби. по
закiнченню дii
посвiдчень про

перевiрку знань з
пиl ань охорони

працi

flиректор

Ст.ст. l3, l8 ЗУ <Про
охорону працi>, п.4

<<Типового положення
про порядок проведенн

навчання i перевiрки
знань з питань oxopoнl

працi>

t 5.

Забезпечити соцiальнi гарантii в

областi охорни прачi на piBHi,
не нижче за пердбаченнй
законодавством Украr:ни

Постiйно flиректор
Ст. 20

ЗУ <Про охорону працi

l6.

Забезпечптп безпечвi 1тrовя прачi у
виробничкх прrп.iщеIrнr(
пiдприсмства та створrпоr ним
закладilх

Постiйно .Щиректор
Ст. l3

ЗУ кПро охорону прачi

11,

Пiдтримувати ;l прп.iщенлях
пiдприсмства та сrтореrпоr пим
з:rкJIадчrх тем п€раr}рнIrй рФким у
межах санiтарrю-гiгiоriчнхх норм

Постiйно
Головний лiкар

Iнженер
з охорони працi

Ст, l.]
ЗУ (Про охорон\ працj



ль
з/п

Найменування заходiв Строк
виконання вiдповiдальнi посилання на

l8.
Органiзовувати розсл iдування та
вести облiк нещасних випадкiв.
професiйних захворюваяь i аварiй

За потреби Iнженер
з охорони працi

Ст.22
ЗУ <Про охорон1, прачi

l9.

Формувати в бюджетi пiдприсмства
кошти для фiнансування заходiв
щодо охорони працi
(створення фонду охорони працi)

Щокварталу ffиректор
ст. 19

3У <Про охорону пpaui

20.

Проводити за гlастю представника
працiвникiв аналiз причин
виникнення нещасних випадкiв та
профзахворювань у пiдпри€мствi i

розробка заходiв вiдповiдно до
результатiв

Щорiчно

!иректор,
уповноважений

представник
працiв,tикiв

Ст.23
ЗУ <Про охорону працi

2|.

Обговорювати стан роботи з

охорони працi та попередження
травматизму на нарадах за участю
директора, зборах трудового
колективу

Щорiчно

,Щиректор,
уповноважений

представник
праuiвникiв

Ст.2]
ЗУ <Про охорону праlli

Ill. Матерiально.технiчне забезпечення роботи з охорони працi

l

Проводити обстеження на
вiдповiднiсть дiючим нормативно-
правовим документам технiчного
стану будiвель i споруд
пiдприсмства

Згiдно графiка
обстежень. але не

рiдше 2-х разiв на
piK (весна. ociHb)

Комiсiя з перевiрки
технiчного стану та

експлуатацiТ
будiвель i спорул

Ст.ст. 1З.2l ЗУ
кПро охорону працi>,

вимоги ДБН

1

Визначити потребу у новому
обладнаннi, матерiально-технiчних
засобах безпеки та caHiTapHo-
лобутовому обслуговуваннi

Грудень
Головний лiкар,
Старша медична

сестра

3.
Придбавати iHBeHTap, технологiчне
обладнання, меблi За лотреби

Головний лiкар,
Старша медична

сестра

4,
Забезпечити ремонт та утимання
примiщень у вiдповiдностi до
ДержСанПiН

Постiйно ,Щиректор,
Головний лiкар

Ст. lЗ ЗУ
<Про охорону працi>

iлсклвшйl,
вгиря

20



,Щоdаmок 6
dо Коlекm uBt to: о О о ?овор.v

прАвилА
ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВ
ПРИВАТНОГО ПIДПРИ€]МТСВА (АСКЛЕПlЙ)

1.зАгАльнI положЕння

1. Правпла вIrугрiшнього трудового розпорядку (лалi - Правила) Приватного пiдприемства
(АсклепiйD розроблено вiдповiдно до чинного законодавства Украiни з метою забезпечення
чiткоi органiзацii прачi, нaлежних безпечпих умов працi, пiдвищення iii продуктивностi та
ефективпостi, змiцнення трудовоi дисциплiни.
2. Трудова дисциплiна забезпечусться створенням Роботодавцем необхiдних органiзацiйних
та економiчних умов дJUl високопродуктивноi прачi. вiдповiдальним ставленням працiвникiв
до роботи, а тiжож заохоченнями за cyM;iHHy працю. До працiвникiв, якi порушують трудову
дисциплiну, за необхiднiстю застосовуються заходи дисциплiнарного впливу.
3. Правила внутрiшнього трудового розпорядку поширюють свою дiю на Bcix працiвникiв
ПП кАСIOIЕПIИ>, в тому числi працiвникiв закладу охорони здоров'я, створеного в його
cтpyкTypi - Лiкувально_дiагностичного центру ПП (АСКЛЕIIIй).
4. Правила е обов'язковими для виконання сторонами трудових вiдносин.

2. порядок прииlIяття нд роБоту тА звIльнЕння прлцIвникIв

1. Працiвники реалiзують пр.lво на працю IIIJIяхом укJIаденrrя 1рудового договору про
роботу вiдповiдно до КЗПП Украiни.
2. Порядок прийняття та звiльнення працiвникiв деталiзовано в Iнструкцii про порядок
прийнятгя на роботу, переведення/перемiщення, сумiщення посад, оформлення вiдряджень,
звiльнення працiвникiв в ПП (ДСКЛЕПIЙ> 1налалi - Iнстр}кцiя).
З. Працiвник не може бути допущений до роботи без укладення 1рудового договору,
оформленого нака}ом чи розпорядд(енням власника (засновника) або уповноваженого ним
органу (лиректора), та повiдомлення центального оргаЕу виконавчоi влади з питrlнь
забезпечення формування та реалiзацii державноi полiтики з адмiнiстрування сдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соцiальне стчrхування про прийняття працiвника на роботу
в порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.
4. При укладеннi трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або
iнший документ, що посвiдчуе особу, документ про ocBiry (спецiа.гlьнiсть, квмiфiкацiю), про
стан здоров'я та iншi документи, перелiк яких визначений Iнструкцiею.
5. Вiдповiдно до Основ законодавства Украiни про охорону здоров'я медичною i
фармачевтичною дiяльнiстю можуть займатись особи. якi мають вiдповИну спецiальну
ocBiTy i вiдповiдalють сдиним ква.,тiфiкачiйним вимог.lJ\.t, що встановлюються MiHicTepcTBoM
охорони здоров'я Украiни. Вiдповiдаrьнiсть за дотримання квмiфiкацiйних вимог несе
,Щиректор I1П кАСКЛЕПIЙ> та Головний лiкар Лiкувально-дiагностичного ценцу ПП
(АСКЛЕПIи).
6. Прн уклаланнi трулового договору забороняеться вимагати вiд осiб, якi посryпають
на роботу, вiдомостi про ix партiйну i нацiоиальну прина.лежнiсть, походженЕя, прописку та
докрrенти, подання яких не передбачено законодавством.
7. Укладення трудового договору оформляеться наказом Щиреюора ПП (АСКJIЕПIЙ))
про прийнrггя працiвника на роботу. В наказi повиннi бlти вказанi назва посади, дата
прийнгггя, посадовIтй оклад, випробуъальний TepMiH (за необхiдностi).
8. Прийом на робоry може бути проведений на умовах строкового тудового договор}.
В наказi про прийняття на роботу за строковим трудовим договором обов'язково
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зазначilються Tep\liн дif такого договору. В трудовому договорi встановлюсться строк Його
дii. права обов'язки i вiдповiдмьнiсть cTopiH (в тому числi матерiапьна). 1,ллови
матерiапьного забезпечення i органiзацiТ працi працiвника. умови розiрвання .]оговор},. в

Tort1 чис,-ti Jострокового, тощо.
9. При }Tcra.leHHi трудового договору на визначений строк цей строк встановjlю€ться
погоJr(ення}, cTopiH i може визначатись як конкретним TepMiHoM, так i часом настання
певноI по:iТ (н.lлриклад. повернення на роботу праuiвниui з вiдпустки по вагirностi. ро:ах i

дог:Iял, за дитиною; особи, яка увiльнилась з роботи в зв'язку з призовом на дiйсну строков!,
вiйськову чи аJIьтернативну службу, обранням народним депутатом чи на виборну посаду
(або виконанням певного обсягу робiт).
l0..ЩопочаткуроботизаукладенимдоговоромРоботодавецьПП<Асклепiй>зобов'язаний:
. ознайомити з посадовою iнструкцiсю, роз'яснити працiвниковi його права iобов'язки,
лроiнформувати про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати,
небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв. якi ще не усунуто, та можливi наслiдки ii

впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за роботу в таких умовах
вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору;
. ознайомити прачiвника ,l правилами внутрiшньtlго трудового розпорядку та
колективним договором ПП кАСКЛЕПIЙ>;
. визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи
засобами;
. ознайомити з обов'язком не розголошувати комерцiйну та€мницю та конфiденцiйну
iнформаuiю ПП кАСКЛЕПIЙ>;
. забезпечити проведення iнструктажiв прачiвнику з охорони працi. пожежноI безпеки
та, дiй у надзвичайних ситуацiях (проводять вiдповiдальнi особи, що пройшли навчання i

вiдповiдну перевiрку знань):
. ознайомити з умовами MaTepiMbHoT вiдп<rвiдальностi (при потребi).
ll. Переведення працiвникiв на iншi посади, без iхньоi згоди, не допускасться. Не
доп)скаr^ться перемiщення праuiвникiв з посади на посаду пiд час iх вiлсутностi (вiдпlсrка-
хвороба. вiдрядження).
12. Припинення трудового договору може мати мiсце тi,tьки на пiдставах. передбачених
законодавством. Працiвник мас право розiрвати трудовий договiр, укладений на
невизначений строк, попередивши про uе ,Щиректора (АСКЛВПIИ) письмово за два тижнi.
lЗ. У разi, коли заява прачiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена
неможливiстю продовжувати роботу з поважних причин, труловий договiр повинен бути
розiрваний у строк, на який вказус працiвник. У разi. коли така заява зумовлена
невиконанням Роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового
договорч. працiвник мас право розiрвати трудовий договiр у визначений ним строк.
l4. Припинення трудового договору оформляеться наказом .Щиректора. Роботодавець
зобов'язаний на вимогу працiвника внести запис про звiльнення в трудову книжку
15. При звirьненнi працiвникз виплата Bcix сум. що йому належать, провадиться в день
звi.lьнення. Якщо прачiвник в день звiльнення не працював. то зазначенi суvи MaKlTb бl,ти
вип,rаченi не пiзнiше наступного дня пiсля пред'явлення звiльненим прачiвником вимоги про

розра\} нок.
l6. Пi:присrtство може видати працiвниковi на його вимогу довiдку про його роботу на
Пi:прпсrtствi iз зазначенням спеttiа..lьностi, квмiфiкацii, посади, часу роботи i розмiрi
заробiтно'i п--rатп.

3. ocHoBHl оБов,язки прлцIвникIв

1. Працiвпrrп зобов'язанi :

1.1- працюмти чесно i сlмлiнно. сво(,часно iточно виконувати розпорядження керiвника
(Дрrтоgв IlП "АСКЛЕПIЙ> / Головного лiкаря Лiкувально-лiагностичного чентр1 ПП
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-\ai'.--_l__й Керiвника вiдокремленого структурного пiдроздiлу Лiкуваtьно-
::1-:r-\-:?=..f :(r uентр1, ПП (АСкЛвПIЙ));
; : ;i:.TI} tцlTHcb трудовоi' i технологiчноТ дисциплiни. вимог нормативних aKTiB про
L]\..t\-=_. _:з:л-:баЁ'IнвО ставитисЬ до майна власника, з яким укJIадено трудовий договiр;
I._: .=-э.io прrо(о,trити на роботу. використовувати весь робочий час для продуктивноТ
пгJ*]_ }lнч} мтнсь вiд дiй, що заважають iншим працiвникам виконувати Тх трудовi
tfl.;'язiоц:
1 J .:(rтIт\пъатись порядку та чистоти на своэму робочому мiсцi. у вiддiленнi, кабiнетi та
iHц:H\ ;тв\r'т\рних пiдроздiлах- а також на територii Лiкувал ьно-дiагности ч ного центру;
l.j, эirерirаTи свос робоче мiсце. обладнання. приладив нмежному cTaHi та перелавати iх в
н,1-Ia,l-нФ\{\ cTaHi iншиv прачiвникаv :

1.6. vе:нчному персоналу дотримуватись професiйних о5ов'язкiв, зокрема щодо вимог
п trtфесil'i н оi еrики i деонтологii. збереження лiкарськоi тасмницi. надання першtоi
HeBi_rtra:Hoi медичноТ допомоги громадянаv у разi нещасного випадку га iнших
екстре\liцьних ситуацiй, проIlагування здорового способу життя, в тому числi власним
пpиllla.]ort. на.fання конс)льтаlивноТ допомоги своТм колегам та iнших обов'язкiв,
пер:бачених законодавством ;

1.7. знати i виконувати iнструкцii користування обладнанням, механiзмами, устаткуванням
Та iНШИrtи ЗаСобами виробництва, користуватись засобами колективного та iндивiлуа:rьного
захисry:
1.8. ДОДеРЖУВатиСь зобов'язань з охорони пр;чi, передбачених колективним договором та
правилами внутрiшнього трудового розпорядку пiдпри€мства;
1.9. проходити у встановленому порядку попереднi та перiоличнi vедичнi огляди:
1,10. спiвпрацювати з Роботодавцем у справi органiзацii безпечних та нешкiдливих умов
працi. особисто вживати посильних заходiв щодо усуненнл бупь-якоi виробничоi ситуацii.
яка створюс загрозу його життк) чи здоров'ю, повiдомляти про небезпеку свого
безпосереднього керiвника або iншу посадову особу:
l . 1 l . систематично пiдвищувати piBeHb професiйних знань та майстерностi.
2. Працiвники несуть MaTepiaтbHy вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну пiдприt:мс-l.ву
внаслiдок порушення покладених на них трудових обов'язкiв.
3. Коло обов'язкiв (робiт), цо виконуе кожен працiвник по своlй спецiмьностi
(ква.тiфiкачii. посадi) визначасться трудовим договором. цими правилами внутрiшнього
трудового розпорядку, а також lехнiчними правилами, аJIгоритмами дiй, посадовими
iнструкцiями i положеннями, затвердженими у гстановленому порядку.

1. ocHoBHI оБов,язки кЕрIвникА

l.Керiвник зобов'язаний:
1.1. правильно органiзовувати прачю прачiвникiв. щоб кожен працював за своск)
спецiапьнiстю i квалiфiкацiсю. мав закрiплене за ним робоче мiсце, сво€часно! до початку
РОбОТИ бУВ ОЗНаЙОМлений iз встановленим завданням i забезпечений роботото lIро,гяI,ом

усього робочого часу;
|.2. забезпечити здоровi i безпечнi умови працi, справний стан iHcTpyMeHTiB. технiчного
ОСНаЩеННЯ Та iНШОГО Обладнання. а також засобами медичного призначення. матерiалами та
iншими ресурсами. необхiдними ,1ля безперебiйноi i ритмiчнот роботи;1.3. створювати умови д,;]я забезпечення охорони здоров'я населення i високого рiвня
надання йому медичноi допомоги. зростання продуктивностi працi шляхом впровадження
HoBiTHix досягнень науки, технiки i науковоi органiзацiТ працi;
|.4. всiляко розвивати форми оргаrriзацii i стимулювання працi, здiйснювати захо..lи щодо
пiдвищення ефективностi прачi колек,lиву. органi,ttlв1 ваlи вивчення- поширення i

впровадження передових прийомiв та метолiв прашi:
1.5. СВО€чаСнО доводити до пiдроздiлiв плаlrовi завдання. забезпечувати iх виконання з
найvеншиvи затратами трудових ivатерiальних pecypciB. вживати захоJи- спряrtованi на
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бL:ь;:r.-rвне вrrяв-lення i використання Bнyтpimнix резервiв для вирiшення поставлених
]:t.R]з!ть:

1.6. п.t,гiйнО !Jосконалюва]и органiзачiЮ ОllЛаги ПраЦi залежно вiд кiнцевих результатiв
pfr.TB. забезпечvвати MaTepia.rbHy зацiкавленiсть працiвникiв у результатaLх ix особистоI
працi га filпLтbниx пiдс}ruках роботи, не допускати порушень у застосуваннi дiючих умов
оп_,lатн працi:
l.]. за-оезпечl,вати грудову дисчиплiну. посriйно здiйснюtэчи органiзаторську. економiчну
i вlповпl,роботу. спрямовану на iT змiцнення. усунення втрат робочого часу, рацiональне
внкористzlння трудових pecypciB, формування стабiльного колективу;
1.8. не}хильно дотримуватись законодавства про працю та охорону працi;
1.9- полiпшрати умови прачi, забезпечувати належне технiчне обладнання Bcix робочих
rticub i створювати на них уvови роботи. шо вiдповiдаюгь правилам з охорони прачi
(прави-rам з технiки безпеки, санiтарним нормам i правилам та iH.);
1.10. застосоВувати дисциплiнаtrlнi стягнення ло порушникiв трудовоi дисциплiни;
1.1l. забезпечувати MaTepia,rbHy зацiкавленiсть працiвникiв у результатах ix особистот
працi та загальних пiдсумках роботи. економнсго i рацiонального витрачання фонду оплати

1.12. постiйно контролювати piBeHb знань та дотимання працiвниками вимог з технiки
безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноi охорони;
1 . l З. забезпечувати систематичне пiдвищення професiт"lноi (виробничоi) ква.,riфiкацii
працiвникiв та рiвня ixHix професiйних знань;
1.14. створюВати цIя працiвникiв необхiдпi умови дJIя виконанflя ним cBoii повяовФкень!
передбачених законодalвством та колективним договором, сприяти створенню у колективi
ДiлОвОТ, творчоi обстановки. всiляко пiлтримувати i розвивати iнiчiативу та активнiсть
працюючих, своечасно розгJrядати критичнi зауваженЕя та повiдомляти працiвникiв про
вжитi заходи.

5. OCHOBHI ПРАВА ПРАЦIВНИКIВ ТА КЕРIВНИЦТВА

1 . Працiвник мас право:
1.1 . вимагати вiд роботодавця свосчасного забезпечення його роботою згiдно з професiсю та
квмiфiкацiсю вiдповiдно до укладеного трудового договору чиlта посадовоi iнструкцii;
1.2. на належнi. безпечнi та здоровi умови працi;
l .3. на заробiтну плату, не нижчу вiд визначеноi законом;
1 .4, на своечасне одержання винагороди за працю:
1.5. оскаржувати неправомiрнi дii безпосерелнього керiвництва щодо завдань, якi працiвник
не в змозi виконати, через не створення чи створення ненaшежних умов для виконання, або
РОботУ. що не вiдповiдае його професiI та ква.тiфiкацii, або покладання на нього обов'язкiв.
якi не передбаченi трудовим договором,
1.6. оскаржувати дисциплiнарне стягнення в порядку, встановленому чинним
законодавством;
1,7. звертатися до керiвництва з пропозицiяvи щодо полiпшення органiзачiТ праui та
виробництва, щодо пiдвищення ефективностi виробництва;
1.8. братИ участь У страйках, мiтингах. демонстрачiяХ для захисту cBoii прав }' IIорядку.
встановленому законодавством.
2. Кожному працiвниковi гаранту€ться право знати своi права та обов'язки. Закони та iншi
нормативно-правовi акти, що визначають права та обов'язки працiвникiв, доводяться до Тх
вiдома в установленому порядку.
3. Керiвництво ма€ лраво:
3.1.вимагати вiд працiвника дотримання положень Правил та вживати необхiдних заходiв
щодо притягнення порушникiв трудовоТ лисчиплiни до вiдповiдальностi;
3.2. вживаrи вi.lповiдних заходiв для мора_qьного та vатерiа_,rьного заохочення за cyrt.riHHe
дотримання вимог цих Правил.
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6. роБочиЙ чАс I чАс вlдпо|lиIку

l. Час початку, закiнчення роботи i перерви для вiдпочинку та
(АСКЛЕПIЙ), в тому числi i в Лiкувально-дiагностичному центрi
встановлк)€ться наступний:
Режим Dоботи з понедiлка по п'ятницю:
Початок роботи: 09-00;
Закiнчення роботи: 1 9-00.
Режим роботи в суботу:
Початок роботи: 09-00;
Закiнчення роботи: 1 5-00.

харчування в ПП
ПП (АСкЛЕПIИ)

КЗпП Украiни,
або скасовувати

2. !ля окремих вiддiлень час lIочатку i закiнчення роботи встановлюсться таким чином:

Режим Dоботи в суботч:
Початок роботи: l4-00;
Закiнчення роботи: 1 8-00.
Режим Dоботи в недiлю:
Початок роботи: 10-00;
Закiнчення роботи: l4-00.

3. Трива,riсть щоденноi
роботи, що затверджуеться
тривалостi робочого часу для

(щотижневоi) роботи працiвникiв визначаеться графiками

.Щиректором ПП (АСКЛЕПIЙ> з дотриманням встановленоf
кожноi категорif арацiвникiв за тиждень або iнший облiковий

перtод.
4. Пiд час прийнЯття на роботу. а також пiд час дii трудового договору за згодою cтoplн

може встановлюватися неповний робочий час iз зазначенням триваJlостi роботи, if

розпорядку та оплата працi пропорчiйно вiдпрацьованому чаtу.
5. За наявностi умов. передбачених частиною третьою cTaTi 32

керiвництво пiдприемства може змiнrовати режим роботи, встановлювати

неповний робочий час. попередивши про це прачiвникiв за два мiсяцi.

6. ВиходяЧи з виробничих потреб, встановлений режим роботи може бути змiнено на

пiдставi нака:}у Директора Пп (дСклЕПIИ) iз обов'язковим попередженням про це

працiвникiв не пiзнiше нiж за два мiсяцi.
7-. Кожен працiвник зобов'язаний по закiнченню робочого часу змишати робоче мiсце у
порядку, всталовленому посадовою iнструкцiею. Час, витрачений на переодягання перед

початком i пiсjlя закiнчення робочого дня (змiнл:) Ее входить в облiк робочого часу.

8. Керiвництво зобов'язане органiзувати облiк явки на роботу. На рецепцii повинен б}ти

годинник, що правильно вказус час.

9. Роботодавець органiзовус облiк робочого часу працiвникiв шляхом заповнення

вiдповiда:Iьними особа}tи табелю облiку робочого часу. Пра,liвника, що з'явився на роботу у
нетверезому cTaHi, Роботодавець не допускас до роботи у цей день.
10. ,Щля працiвникiв, для яких за характером роботи та умовами роботи запровадження

п'ятиденного робочого тижня с недоцiльним. встановлюсться шестиденний робочий тиждень

з одним вихiдним днем.
1 1. !ля таких структурних пiдроздiлiв запроваджусться пiдсумковий облiк робочого часу.

|2. При пiдсучrованому облiку робочого часу робота працiвникiв регуJrюеться графiками

змiнностi. якi затверджуються керiвником.
1з. Графiки змiнностi при пiдсумованому облiку робочого часу розробляються таким

чином, щоЪ за облiковий перiод було дотри}{ано нормальноi трива.лостi робочого часу,

передбаченоi статтями 50 та 51 КЗпП.
14". облiковим перiодом при пiдсlмованому облiку робочого часу, як правило, е мiсяць. В
окремиХ випадкztХ застосов)лотьсЯ iншi облiковi перiоди - квартал, пiврiччя, piK,
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l5. Роботодавець виплачус заробiтною плату у строки) встановленнi чиннимзаконодавствоМ УкраiЪи та не рiдше двох разiв на мiсяць.16, Працiвникам надасться перерва для вiдпочинку i харчування тривалiстю не бiльшегодини, Перерва не включасться в робочий час. ПЬрерва для вiдпочинку i харчуванняповинна надаватись, як правило. через чотири години пiсля початку роботи.17, Робота у вихiднi днi забороняiться. за винятком випадкiв, передбаченихзаконодавством Украiни. Така робота_ може компенсуватися. за згодою cTopiH, наданням
11шогоaлнЗ 

вiдпочинкУ або у грошовiЙ формi у подвiйнЬму розмiрi.l8. Робота в надурочний *ua, 
"n npuu"nol не допуск:lетl,ся. Застосування роботи внаДурочний дозволя€ться у виняткових випадках вiдповiдно до чинного ,unbnoou""ruu.l9. Заборонясгься у робочий ,lac:

вiдволiкати працiвникiв вiд ixHbo'i безпосередньоi роботи, викликати або знiмати iх з
робоги для виконання Iроммських обов'язкiв i npo"arbnn" рiзного ролу заходiв. що непов'язанi з виробни чою дiяльнiстю;r скликати збори, засiдання всяколо роду наради з питань, що не пов'язанi звиробничим процесом;. вживати апкогольнi напоi_
для тютюнопалiння.

палити поза межами спецiмьно вiдведеного примiщення

20. BciM працiвникам надаються щорiчнi ocHoBHi вiдпустки iз збереженням мiсця роботи(посади) i середнього заробiтку. тривалiстrо 24 ка_пендарнi днi, особам з iнва.riднiстю I iIIгруп нада€ться щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв,'а особам зiнвалiднiстю III групи - 26 капендарних днiв за кожr,ий робочий piK (робочий piK
1ЙлЬустьсЯ вiд датИ прийняття праuiвнЙка на роботу).21, Графiк надання щорiчних вiдпусток rчru.рд*у.r"." .Щиректором ГIП (АскЛЕПIЙ),
вихолчи з необхiдностi забезпечення норммьноТ роботи i 

"np""rn""r" 
y"o" rn" uiono""nnyпрацiвникiв.

22. Графiк с обов'язковим для cTopiH трудового договору. 11еренесення вiдпусток на iншийчас можливе лише у випадках, лередбачених законодавством, i за згодою cTopiH. У разiперенесеннЯ щорiчноi вiдпустки новий TepMiH ij' надання встановJIюсться за згодою мiжпрацiвником i !иректором ПП (АСКЛЕПIЙ),
23, За сiмейними обставинами працiвниковi може надаватися вiдпустка без збереження
заробiтнот плати триваriстю до l 5 календарних днiв на pik.
24. Надання вiдпусток медичноNr} персоналу Лiкувально-дiагностичного центру ПП(АСКЛЕПIЙ) ЗДiйСНЮеТЬСЯ За Погодженням з Головним лiкарем Лiкувально-дiа."u"rrопо.о
чентру (шляхоv прописУ на заявi ,<погодженоr).

б. зАохочЕння зА успжи в роБотI
l. За зразкове виконання обов'язкiв, досягнення у наданнi медичних послуг населенню.
пiдвицення продуктивностi та полiпшення якостi росоrr. ," ,р;;; i а;;;о'**r", .rpuu.,
НОВаТОРСТВО Та iНшi Успiхи в роботi до працiвникiв ,o*yri ,u"io.o"y"ur""" буль_якi
заохочення! передбаченi чинним трудовим законодавством Украiни, 

" 
то"у ч"слi:. оголошення подяки;

r заохочення у формi грошовоТ премiТ;. нагородження цiнним подарунком.
2. Заохочення. застосовуютъся Роботодавцем та вiдображаються наказом, який доводиться
до вiдома лрпцlвникiв (працiвника).

7. вIдповIдАльнIсть зА порушЕння трудовоi дисциплlни
l, Порушення трудовоi дисциплiни. тобто невиконання або нен.rлежне виконання з винипрацiвника покладених на ньоrо трудових обов'язкiв, передбачених u"", Прu""пur".
локапьними нормативними актами ПП (АСКЛЕПIЙ). посадовими iнстрJкцiями. pi*""n"ru



(наказал,rи) !иректора ПП (АСКЛЕПIЙ)),
стягнення або громадського впливу.
2. За порушення труловоi дисциплiни
заходи стягнення:

винесення суворого попередження (згiдно ч.2 ст,

догана (згiдно п.1 ч.1 ст.147 КЗПП Украiни);
звiльнення (згiдно п.2 ч.1 ст.147 КЗПП Украiни),

l47 КЗПП УкраiЪи);

з. Щогана е перед},мовою звiльнення та у випадку систематичного порушення трудових

обов'язкiв прuцiurrко" (бiльше двох разiв) роботодавець вправi застосувати такий захiд

стягненЕя, як звiльненrrя.
4, .Щисциплiнарнi стягнення застосов},ються flиректором ПП dСКЛЕПIЙ>, У випадку

застосування дисциплiнарних стягнень до працiвникiв Лiкува.lIьно-дiагностичного центру,

пит:lння заходiв стягнення погоджусться Головним лiкарем,

5.,ЩисциплiнарнiстягнеfiнязастосоВУютьсябезпосередньозаВияВленнямпрост}пкУ,ч:
не пiзпiше одного мiсяця з дня його виявлеItня, не рмуючи часу звiльнення працlвника вlд

робоrп у зв'язку iз тимчасовою непрацездатнiстю або перебуванням його у вiдпустцi.

дraчrппiпчрr" стягнення Ее може бути накладене пiзн1,1пе б мiсяцiв з дня вчинення провини.

6.,ЩозастосУваннядисциплiнарногостягненняРоботоДавецьпоВинензажадативiд
порушника трудово1 дисциплiни письмсзi поясненЕя. Вiдмова працiвника дати пояснення не

мЙе буги перешкодою для застосування стягнення, При обраннi виду стягнення,

роботодавець ма€ врttхувати сryпiнь тяжкостi вчиненого проступку i заподiяну ним шкоду,

обставини, за яких вчинено проступок i попередню роботу прачiвника, За кожне порушення

трудовоТ лисциплiни може бути застосоване лише одне ди,чтIl_рJ":,ягнення,
i. Стягнення оголошусться в наказi ,Щиректора ПП (дскЛЕПIи) iз зазначенням мотивlв

його застосування i повiдомляеться працiвяиковi пiд розписку, Наказ про застосуваяЕя

дисциплiнЙого стягнення у необхiдних випадкм доводиться до вiдома працiвникiв ПП

КАСКЛЕПIИ>' 
ка не буде8. Якщо протягоМ року з дЕя накладення дисциплlнарЕого стягнеЕIlя працвни,

пiдданО новому дисцИплiнарномУ стягненню, то Biя вважаеться таким, що не мав

дисциплiнарного стягнення.'якщь прачiвник не допустив нового порушення трулово1

дисциплiнll i до того ж проявив себе як сумлiнний працiвпик, то стягнення може бути зняте

до закiнчення одного року. Протягом aтроку дii дисциплiнарного стягнення заходи щодо

заохочення до працiвника не застосовусться.

S. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
1. ,Щанi Правила набуваютЬ чинностi з моментУ ix затвердження Загальними зборами

Працiвникiв.
2. Змiни та доповнення до цих П
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тягне за собою вжитгя заходiв дисциплi}iарного

до працiвника можуть бути застосованiнаступнi

равил затвердЖуються ЗагаJIьНими зборами Прачiвникi_в

та оформлююТься додаткоМ до цих ПравиЛ, або *л"*о" ii викладення в новiй редакцii.

Прrtir"r." Ho'oi редакцii Правил автоматично призводить до припинення дii попереднього

ДОКУIt{еНТУ.

3. У разi невiдповiдностi будь-яких положень цих правил

Украiпи, у т.ч. у зв'язку iз прийнятrям Еових нормативно_правових

дiяти лише у частинi яка не суперечить чинному законодавству,

4. Правила внутрiшнього Тудового розпорядку вивiшують

iнших струкryрних пiдроздiлах на видному мiсцi,

чинному законодавству
aKTiB, цi Правила будуть

у ПП <АСКЛЕПIЙ> та

Вй працiвппкiв

-4ф-
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