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l. Загальнi положення

1.1, Сторонами колективного договору €:

- Роботодавець ТОВ <<Закарпатський дiагностлtчпий центр>> в особi
директора Бiryнець Наталii Iванiвни (надалi iменуеться

генерального
кТовариство>,

<Роботодавець>), з одного боку, та

- Прачiвники ТОВ <<Закарпатськшй дiагЕостичшпй центр)) в
уповнов.Dкеного представника працiвЕикiв Смцк Надii Васплiвнп
<Працiвники>), з iншого боку, разом iменуютъся CTopoHl., 1тлали
наступнi взасмнi зобов'язання.

особi обраного i
(надалi iменуеться
даний !оговiр про

1.2. ЩеЙ !оговiР }кладениЙ вiдповiднО до чинногО законодавства УкраiЪи (Закону Украiни
кПро колектиВнi договорИ та угоди); КодексУ законiв прО працю Украiни; Закону
УкраТни <Про оплату працi>; Закону Украiни <ГIро охорону працi>; Закону УкраТни
<про вiдпустки>; Закону Укратни кпро зайнятiсть населення та iнulих нормативних
aK,l,iB Украiни) iс.ltока,rьним нормативно-правовим актом, який регулюе виробничi,
труловi i соцiапьно-економiчнi вiдносини мiж Роботодавцем i Працiвниками на ocHoBi
вза€много узгодження iHTepeciB cTopiH.

1.3. i]ей !оговiр укладено з метою:

- ,liткого визначення прав та обов'язкiв CTopiH цього !оговору;
- реr}лювання 

,lа 
) доскона_lення умов оплати працi:

- визначення основних положень та створення умов для додержання правил
внутрiшнього трудового розпорядку працiвниками Роботодавця;

- вирirшення iнших питань, пов'язаних з фiнансово-господарською та виробничою
дiя",lьнiстю Роботодавця:

- забезпечеНня дiлових взасмовiдносин мiж Роботодавцем та його працiвниками.
1.4. Прелvегом цього !оговору с перевzDкно додатковi. порiвняно з чинним законOдавсl вом

Украiни. положеннЯ з оплаlИ та yп,toB прачi. сочiальнi питання для працiвникiв
,говариства. гарантiТ я Ki надаються Роботодавцем.

1.5. Положення цього flоговору поширюються на Bcix працiвникiв Роботодавця, в тому
числi i тих, якi влаштчються на роботу вже у перiод чинностi .Щоговор1,, i с
обов'язковими як для Роботодавця, так i для кожного Прачiвника Роботодавця. Вказанi
умови у випадку будь-яких спорiв i розбiжностей не мож}ть трактуватися як TaKi, що
п()гiрIlI\ють. пl)рiвнянО з дiкlчим }аконодавствоМ Украiни. положення прачiвникiв. в
iHIttor,t\, виllа,,lку вони визнак)ться недiйсttими. З умовами !оговору повиннi бr,ти
tlзнаr-tомлеlтi Bci працiвники Товариства.

1.6- Сторони визнаютЬ цей .Щоговiр нормативно-правовим актом i зобов'язуються
викончвати встановленi в ньоN{ч норми. умови iдомовленостi. Жодна з cTopiH не може
в оJносторонньомУ порядкУ приймати рiшення, що змiнюють, допоl]нюють,
припиняють чи вiдмiняють зобов'язання, норми чи положення цього !оговору.

1.7. .щоговiр набувас чинностi з .1ня його пiдписання уповноваженими представниками
CTopiH. СтроК чинностi !оговорУ становить п'ять poKiB. Пiдписаяий сторонами
!оговiр пiдлягас повiдопrнiй ресстрацiТ в мiсцевих органах виконавчоТ влади або в
викоllавчих органах мiсцевого сам(rврядування.

1.8. Особ,'tивi l]итання чинностi ,Щоговору:

- Пiсля закiнченlrя cTpoKy.riT колективний Договiр, угода продовжус дiяти до ].o1.o часу,
поки сторони не укладуть новий або не переглян}ть чианий, якщо iнше не передбачено
,]оговороNl. угодою,

- ffоговiр зберiгас чиннiсть у разi змiни складу. структури, найменування
\,повIlоважеIIого Роботоjlавцеrl органу- вiд iMeHi якого укладено цей !оговiр;
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у разi реорганiзацiт товариства цей Договiр зберiга€ свою чиннiсть протягом строку, на
який його уклшено, або може бути переглянутий за згодою CTopiH;
у разi змiни в-цасника чиннiсть !оговору зберiгасться протягом строку його дii, апе не
бiлыпе одttого року. впродов;к якого Стороtlи зобов'яiаrri porno"ur, переговори IIро
укладенIш IIового чи зlпtiпу або доповнення цього !оговору;
у. разi лiквiдачiт товариства чей .щоговiр дiе протягом усього строку проведення
.,liквi.rацiI.

2. Органiзацiя працi, змiни в органiзацii виробпицтва i працi,
забезпеченпя продуктивпоi зайпятостi

2.1. Буль-який трудовий логовiр (контракт), укладений Роботодавцем iз працiвником, не
може суперечити цьому .щоговору в тiй частинi, що працiвниковi надасться менше прав
за трудовим договором (KoHTpaKToll), нiж за цим Колективним договором.

2.2. Роботодавець зобов'язаний передбачити у трудовому договорi (KoHTpaKTi) або
розробити та затвердити д,'ul кожного працiвника в по.чдоuпi iнструкuiях його
функцiональнi обов'язки, ознайомити його з ними та вимагати i' 

""ко"а""".2.з. Кожний праtliвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати свот обов'язки.
працювати чесно i сумлiнно. дотрим}ъатися дисциплiни працi. свосчасно i точно
виконувати розпорядження Рlrботодавtдя та уповноважених ним осiб, дотримуватися
трудовоi i технологiчноi дисциплiни, вимог нормативних aKTiB з охорони прачi.
дбайливо ставитися до майна Роботодавця, на прохання Роботодавця негайъо надавати
звi,ги про виконання своIх безпосереднiх обов'язкiв.

2.4. 'Bci працiвникИ Роботодавчя зобов'язуlоться не розголош}ъати конфiденцiйну
iнформацiю Роботодавця, що була оголошена такою в установленому порядку i яка;: cTa-la iM вiдома при виконаннi ix трудових обов'язкiв.

2.5. У разi проведення за рахунок коштiв товариства професiйноi пiдготовки чи
переквалiфiкаuii працiвника з вiдривом вiд виробництва Роботодавець зберiгае за ним
мiсце роботИ (посалу) та його середнЮ заробiтнУ плату. забезпеЧУе Працев.)]аIхтування
праttiвttика за rtабr,токl з iltitliативи Роботолавця HoBoKl прс.фесi<,ю.

2.6. Рtlбо го;lавеltь ]lри запрtltlа2lжснн i нових або змiнi дiкlчих умов оIIлати ltрацi в бiк
погiршення або при змiнi iнших iстотних умов працi зобов'язаний повiдомити
працiвника не пiзнiше Hixc за 2 мiсяцi до ix запровадження або змiни.

2.7. Звiльнення працiвника за iнiцiативою Роботодавця можливо у випадках, що

' 2.8, При проведеннi реорганiзацii, скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв
Робоrо:авець не пiзнiше як la два мiсячi персонально письмово попереджас cBoix
праuiвникiв про наступне звiльнення та зобов'язусться здiйснювати звiлiнення лише
пiсля викорисТання Bcix можливосl,ей по забезпеченню працiвникiв роботою на iншому
робочомч lчIiсцi Товариства.

2.9. 11ри скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзаrriТ
виробництва i праui переваЖне правО на змишення на роботi на.lасться прачiвникаv з
бi"lьш високою квалiфiкачiсrо i продlктивнiстю прачi. При рiвних )Nlовах
ПрО.ц\lкти BHOcTi праIri i ква,ri(liкацii перевага в запиutеннi на роботi надасться згiднtl
cTaTri -l2 Кодексу законiв лро rrрацкl УкраiЪи.

2.10. РоботодаВець зобов'язусться зберiгати протягом одного року за прачiвниками,
вивiльнениltи з Товариства з пiдстав, передбачених п,l ст.40 Кзпп Украiни, право на
чкладання трудового договору у разi повторного прийнятгя на роботу, у випадку
проведення прийняття на роботу працiвникiв ана.тогiчноТ квалiфiкачii, та вiдновлювати
для них соцiально-побутовi пiльги на piBHi не меншом}/ нiж до звiльнення,
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2.Il. Роботодавець зобов'язуеться не здiйснювати прийняття на роботу нових працiвникiв у
разi використання режимiв неповноi зайнятостi на товариствi (з iнiцiативи товариства)
,га якщtr передбачак,lться пtасовi звiльнення працiвникiв.

2.12. Робо годавеuь зобов'язусться. за можливостi. надавати працiвникам товариства
безоплатнi кlридичнi консультачiт та необхiдну iнформацiю щодо чинного l,рулового
законодавства. гарантiй на працю. соцiмьно-економiчних пiльг, передбачених,]аконодавством i колективним договором.

З. Оплата працi, встановлення форми, системи,
розмiрiв заробiтноi платп й iнших видiв трудових впплат

З.l. СторонИ визнають. lllo основоЮ органiзацii оплати працi е кошти. що отримчс
товаl-}иство за 1-1еалiзованi продукцiю. товари та посJугI:,

3.2. Сторони jlомOtsилися злiйснювати оплату trрацi на ocHoBi почасовоi системи опла,lи
працi. Основна заробiтна плата працiвникiв Роботодавця встановлюеться у виглядi
мiсячних посадових окладiв для керiвникiв, професiона.liв, фахiвцiв i технiчних
службовцiВ вiдповiднО до затверджеНого штатногО розкJIадУ товариства! шrо дiс 1
звiтному перiодi.

3.З, Розмiр ocHoBHoi заробiтноi плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну норму
працi не може бути нижчим за розмiр MiHiMa..,TbHoi заробiтноi плати. У разi роботи
Прачiвника на умовах неповного робочого часу, а також при невиконаннi Працiвником
у повномУ обсязi мiсячtrОi HopMz прац1 Miнiмa..lbHa заробiтна плата виIUrачусться
проппрrtiйно до виконаноi норvи прачi.

З.4. KoHKpe,r,Hi розмiрИ лоса.lови\ ок.lадiв працiВникiв Роботодавця встанов-цIоються у
Ko)tiнo}t}' l}ипадк}' itlдивiдуа,rыrо у вiдповiдпостi з посадок), квалiфiкацiсю, складнiстю
та умовами виконуваноi роботи, i доводяться до його вiдома при ознайомленнi
ПрацiВника ] наказом. Водночас -]о вiдома Працiвника доводиться порялок i сгрок
виллlти заробirноi пла,lи. умови. згiдно з якими можу,l ь здiйснюватися утримання iз,tapoбirrloi плтгlr.

З.5. Заробiт,на ллата виплач),Сться працiвникам за мiсцем роботи виключно в гроtltовiй
формi у гроIпових знаках. що п,lають законний обiг на територi'i Укра'iни.

З.б. Роботодавець зобов'язаний повiдомляти працiвникiв, на i*ню вимогу! при кожнiй
виплатi заробiтноi плати про данi, що нщIежать ло перiоду, за який проводитiся оплurа
працi:

- загальну суму заробiтноi плати з розшифровкою за видами виплат;
- розмiри i пiдстави утримань iз заробiтноi плати та нарахувань;
- cyN{y заробiтноТ плати, що належить до виплати.

З.7. У разi затримки виплати заробiтноi плати Роботодавець зобов'язаний надавати
vIl()l]H()BaжeH(}Nly представнику працiвникiв iнформацiю про наявнiсть кошr iB на
рахчIIках ToBapITcTBa.

_J.8. Компенсацiя працiвника}t втрати частини заробiтноi п.,Iати у зв'язку iз порушенням
cTpoKiB ii'виплати провадиться вiдtlовiдно ло iндексу зросгання цiн на споживчi rовари
i тарифiв на послуги у порядк},, встановленому чинним законодавством.

3.9. Заборонясться будь-яким способом обмежувати працiвника вiльно розпоряджатися
своскl заробiтною платою. kpiM випадкiв, передбачених законодавством.

3.10. Забороняються вiдрахування iз заробiтноi Jлати, метою яких с пряма чи непряма сплата
працiвникопл роботодавцкэ чи будь-якому посередниковi за одержання або збереження
роботи.

3.1 1. Робо,годавець Nrac право запроваджувати HoBi або змirlювати лilочi на товариствi умови
оtt.tаlи праtti 'rа П(lt О:lжеНням ] чповновакеним прLдс]авником i повitrом.lяlи
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працiвникiв про i.\ запровадження або змiни в строки. встановленi lруловим
законодавством.

3.12. При фiнаtlсовлIх NrоIL,lIlвостях rа наявностi прибутку Роботодавець NraC право
встановити працiвникам додатковi заохочlва.,тьнi та компенсацiйнi виплати.

З.lЗ. Вiломостi про оплату працi працiвникiв Роботодавця надztються TpeTiM особам лише у
випаIках. прямо передбаЧених законодаВством. абО за ]годоЮ чи на виvогу прачiвника.

З.l{. ()IL;ra,l,a працi IIраuiвникiв rоварисгва здiйснюtlться в llерш(\черговому порядку. Bci iншi
l1.Iale)hi ,},,tiЙснкlюlься,lоварисlвоv пiс.llя виконання зобtrв'язань щодо оIlлаrи праlli,

3.15. Положення про оплаry прачi. шо дiс на товариствi, наведено в !одатку 1 до цього
!оговору.

-1.16. Положення прtr премiк,lвання праrliвникiв товариства навелено в !одатку 2 до цього
!оговор1.

4. Встановлепня гарантiй, компепсацiй i пiльг

.1,1. Прачiвникам надаються гарантi'i. компенсацii та пiльги при службових вiдрядженнях,
лри переiзлi на роботу в iнш1, мiсцевiсть та в iнших випадках, передбачених чинним
]аконодавствоl\l УкраТни,

4.2. Робот,олавеItь зобов'язусться за в:tасний рахунок проводити медичнi огляди
Ilрацiвникiв. якi lrередба,lенi чинниv законо.lавством.

4.3. Робо,rодавець гаранту€ надання працiвникам вiльного часу для проходження медичних
ог.rядiв. одержанllя медичноi допомоги, явки до державних органiв за ix викликаrtи
(troBicrKartи) без tlрове]lсttttя буль-яких вiлрахувань il заробiтноТ lLlIати абtr iнших
ttсtrбгдl1 HToBattrrx санкцiй.

-l..l. I-Iраuiвники, якi використовl,ють своТ iнстр5,менти для потреб товариства, MaIoTb прав0
на одержання компенсацii за ix зношування (амортизачiю).

,1.5. При фiнансових мож"rlивостях та наявностi прибутку Роботодавець може надавати
настl п н i соцiа,,tьнi п iльги:

- повнll або часткова оплата лiкування ,rрацiвника 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);

- на,)lа]tня Ma,tcpia:tbHtli rtiilt(lM(lt,и ,к, вiдл)сt.lк. кlвi-гlейних L,ir ltам'я.гних даf. як в
; рtlшrlвiй. taK i в ltаtlра,tыriй (lopmri тощо.

-1.6. Робогодавець зобов'язусться:
cTtsoploвalll уlrови працi, якi дозволяли б xtiHKa,rr i чоловiкам здiйснюватlt гр1;ltlв1
. tiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi:

- забезпечуваги ;rtiHKaM i чо-,tовiкам мож.ltивiсть сl,iuiщати трудову дiяльнiс t ь iз
сiмейними обов'язками:

- здiйснювати piBHy оплату працi жiнок i чоловiкiв при однаковiй квалiфiкацi'i та
однакових умовах прачi:

- вживати заходiв щодо створення безпечних д,тя життя i здоров'я умов працi.

5. Ре;ким роботи та вiдпочиIrку

5.1, РеЖИМ РОбОТИ r'a вiдпочинку встановлю€ться вiдповiдно до затверджених загапьними
зборами прачiвникiв Правил внутрiшнього трудового розпорядку.

5.2. ('ltl1-1l.1ttIt.l()\I()l]l1,1tlcb llpO ]е. що:

- ]ill а_цыlа трива_пiсть ptrбtr.l,rl lr llacy lle п()винна пепевиIIlува.ги 4() го/lин Htl тиждень:
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- для медичного персонаJIу встановлюеться скорочений робочий час вiдповiдно до
наказу МОЗ УкраТни вiл 25.05.2006 р. Nэ 3l9 кПро затвердження норм робочого часу
:.rя праuiвllикiв закладiв та установ охорони здоров'я)r:

pc)lilt-\1 робо,rlI ttpaцiBrrttKiB вllзltаtIасться -Гlрави,rаrttt внl,трiшнього тр),дового

р()зп()рядк\. якi заr,верzl;кснi Загшtьними зборами працiвникiв:

- ()Kl]ei\l}l\l праrtiвrlикitьl ,l,овllриства за чзгоджснняir,l з Роботолавцсм ьIоже бtt'll
встанов",lений гнучкий графiк роботи;

- працiвникам надаеться можливiсть працювати на умовах неповного робочого часу з

оплатою пропорчiйно вiдпрацьованому часу (фактичному обсягу виконаноi роботи), зi
збереженням rрудових прав прачiвникiв на оплачуванi вiдпустки повяоТ трива,rостi.
Bcix гарантiй, пiльг. компенсацiй, установлених трудовим договором,

- робота. щrl викону€ться працiвником за його iнiцiативою ), межах встановленого
завлання пiсля закiнчення робочого лня! понаднормовою не вважа€ться та сплачч€ться

у звичайному порядку.

5..1. Робtl го,,tавеI tb IIри прийомi на роботу зобов'язаний рt,,з'яснити кожномч працiвниковi
Ii()l1) пl]xl]lt,Ia обtlt.;'язки. tl lttаt:iолttл,ги йогtl пiд пiдllис ttptt 1ltoBlt працi. наявнiсть на liогсl

1loбtl,torlr Mictri небезltс.ttlих i tuкiitливиr виlrобнl.rчих (raKT<rpiB 3а результата\lи
aTecrartiТ робочого мiсця Tit про можливi наслiдки lх впливу на злоров'я, а TaKo)t про
IIрава працiвника на отримання у зв'язку з цим пiльг i компенсацiй вiдпсlвiдно лt-l

чинного законодавства УкраТни.

5.4. Робо годавець зобов'язусться погоджувати з представниками прачiвникiв змiни
,l,ривiчtос,гi 

робочоr,о дня (,гижня).

5.5. Щорiчна основна вИпусгка Jля прачiвникiв встановлюсться тривалiстю:

- Генера,rьному директору товариства - 24 ка.rендарних днi;

- лiкарям Bcix спецiальностей -24 каqендарних днi;

- моло.тuIIим спеl(iалiстам з меличною освiтою - 24 каленларних лнil
.l.trlilticlIr;tt,,lurt 1-1 Kl,rclt-lapHltx,ltti:
rlctrбttll ,j ittBa;ti,lltic,t,ttl I i l[ груrr - З() ка,,rендарних дttilr;

- особам з iнвалiдrriстю lII групи - 26 календарних днiв;

- iншим працiвникам - 24 ка.тендарних днi.

5.6. Робогодавечь зобов'язусться надавати працiвникам товариства щорiчнi додатковi
вiлпl стки вiдповiднtl ло лолатку 4.

5.7. У розрахlнок часу. що дас право прачiвнику на додаткову вiдпустку. зараховуються

днi, коли BiH фактично був зайнятий на роботах з особливим характером працi не

vенше llо.l()вини l рива_постi робочого дня. встановленого для працiвникiв чих
виробництв. робiт, професiй i посап.

5.8. F}итрати. пов'язанi з ()платою шорiчних основних та додаткових вiдпусток.
,l,tiйctttoKl гt,ся ]:r рах\ lloK K()ul"l iB товариства. приlначеIIих tra оп.rату прачi.

5.9. l'рафiк вiдпусток скj]iцасться на кожний календарний piK пе пiзнiше п'ятого сi,rrlя

поточного року i доводиться до вiдома Bcix прачiвникiв. При визначеннi чергtrвостi
вiдп,, сr,ок врахов)lк)ться необхiдность забезпе.Iення нормальноi рOботи товариства,
с lв()рсllня сI]l)ияllIивих } м()в llJlя вiлпочинкч lrрацiвникiв. сiмейнi й iншi особистi
oбcTitB1.IHtI кожного працiвника. Перелiк категорiй праuiвникiв, що мають право IIа

надання вiдпустки у зручний дJIя них час, визначений ст, 10 Закону Украiни кПро
вiдпустки).

5.10. У випадках. передбачених ст.25 Закону Украiни <Про вiдпустки>, працiвнику за його
бажанням надасться в обов'язковом}, порядку вiдпустка без збереження заробiтноi
плати.
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За сiлtсiiними tlбс l аgина-млt ,га з iнших причин прачiвник) }1оже бути надаrtа вiдпlстка
без збереrrtеlrlrя заробiтлrоi плати на TepMiH. обlмов-тений yгодою мiж працiвнико\{ та
Робо,голавIlем. але не бiльпlе 15 календарних лнiв на piK (ч. 2 ст. 84 КЗпП УкраТни).

6. ПЦвищенняквалiфiкацii

6.1. Роботодавець зобов'язу(,ться сво€часно надавати мож-цивiсть yciM _пiкарям та
\lо jlо,fIIJиl\I спеlIiа,цiстамr з медичною освiтою (середньому меличному персоналу)
пiдвищувати свою квалiфiкацiю шляхом вiдповiдного навчання на курсах або
стажування.

6,2. Роботодавець забсзпсчус оргаlriзацiю пiдвищення ква,,IiфiкJцiТ iнших категорiй фахiвцiв
i rrрацiвникiв товариства вiдповiдно до виробничоi по,греби та згiдно ,] llJlaнrl\{и, yT. ч.

lllllях0l!l llровелення ;Iекttiй, ceMiHapiB та тренiнгiв як на базi товариства, так i в irlших
закладах на догtlвiрних засадах.

7. Охорона працi та здоров'я

7.1. Забезпе.rення безпеки yMttB працi с обов'язком Роботодавця, що органiзуе умови прачi
на робочоvr Micrri. безпек1 гехнологiчних прочесiв- механiзмiв. машин. ус] a,I кування.
iнших засобiв виробництва. наявнiсть зассбiв захисту у суворiй вiдповiдностi до вимог
прав}tл з охорони працi та локальних документiв товариства.

7 .2. На ToBapllcTBi lатверлженi та дiють:
irrстрl,кцii з оriорони rtрацi лrя Koжrroi посади вiдrовiдно до штатного розпис}:

- iнструкцii з охорони працi при роботi з медичним та iншим обладнанням;
iнсгр1 кчiя по наJанню домедичноТ допомоги при нещасних випадкtLх i в екстреммьних
ситуацiях:

- по_lо)к(Illlя lIpO ll()ряJ()к пIrовс,lення iнсIрlкгажiв з питаIIь tlхорони працi:
lttсгрl,кtliя вст}пного iнсгруктltжч з очорони праui:

iнструкцiя з охорони працi rrри застосуваннi первинних засобiв пожежогасiння, ix
утримання та зберiгання;

- iнструкчiя з охорони прачi при ексllлуатацii електрообладнання:

- ll(1,1о;кеllllя прl) порял()к забезпечення праuiвникiв спецiальним одягоv та iншипtи
засобапли iндивiдуа,rьного захисту;

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

7.з. Рtlботодавсць з.liйснкrt, свот повltова;ксtlня у питаннях охороllи праui повlriстю у
tti,,lt ttl lti, tl ttlc,t i .,l,.l 

']aKtltlr }'краiни <llpo clxopoHy lrparliil. КЗlrll Украiни. нормаl,ивн()-

lIl]al}oltllx ltK,гitз";ttlKlt-llbltttx altTiB говарисtва та даI{ого Ко;Iсктивllогtl договорл.

7.{. ФiнаrrсуванIlя охороltи працi здiйснюеться Роботодавцем. Витрати на охороu1 лраui
становлять не менше 0.5 вiдсотка вiд фонду оплати працi за попереднiй piK.

7.5. Робот,одавець зобов'язуt,ться:

- н)Nиваlи taxtt,,tiB tIltlлtr п()леl Illення i trзлlrрtlвлення rMtlB праIli праltiвникiв lI1.1ях(}м

впровадiксння прогрсс}Iв}rих тсхнологiй, досягнень наl,ки i технiки. засобiв
механiзацiТ та автоvатизJцii виробництва. вимог ергономiки. позитивного лосвiлу з

uхорони прачi. зниження la усунення запиленосгi та загазованостi повirря у
виробни,tих примiщенllях. зниження iнтенсивностi шlvу. вiбрачiТ. випромiнювань
,гоIцо:

- cIlc,I,t,\, и,I,]i l Il l () l I p()R().,(I.1,|,li ittc,r,pl,KтalKi (навчання) рtl(rir,никiв та посаllових осiб" якi

tttlltиrtIli llp()B\)_1lll и lIullcpL,JHю- llсрitlличну rlepeBipK} знчнь l trхорrrни llраЦi:

- вирiш1 ваrи питання щодо прове_]ення дослiджень умов прачi. аrестацiТ робОчиХ Micub
на вiдповiднiсть нор]\{ативно-правовим актам про охорону прачi:
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- завчасно злiйонюваlи заходи щоло Iliдготовки примiщень до роботи в осiнньо-зимовий
перiод;

- здiйснювати заходи щодо приведення умов працi жiнок та осiб з iнвыriднiстю до вимог
нормативних aKTiB з охорони працi:

- забезпечити компенсаrIiто праI]lвникам
iHrlrcKrtiiilttlr \ в( lI]( )б. l1,1l]и \tilних \ Il:lслiлок
,,б}lt.lB.l,.,tti ) \,oBxrlIl прJ! ti:

витрат на придбання лiкiв та лiкування
виконання службових обов'язкiв або тих. tцо

- заборонитИ застосуваннЯ працi жiноК на важкиХ роботах, а такоЖ заJIучення жiнок дtl

пiдiйvання та перемiщення важких речей. маса яких перевищус встановленi для них

l,palI ll!lll i Il()l]j\,lи:

- }абезllечи,l'и Ilрацюк)чиХ необхiдноЮ локументацiсю ] охорони працi збiрrrикtlм

H(IPMa гиRн их ак гiв та мет()личtlокr лiтературок,l:

- безоп.rатно забезпечува] и працiвникiв за встановленими нормами гiгiснiчним.
спецiальним одягом та засобами iндивiдуального захисту (,Щолаток 5);

- loyк( )v плектува] и ra )тримуваlи засоби iнливiлуального захисту працiвникiв
вiдповiдно до норl1 з охорони працi (ст. 164 КЗпП);

забсзпсчити наявltiсть бiля Bcix умивальникiв у примiщеItllях товариства (в саltвузлах.

кабiнетах лiкарiв. iнших лопомiжних примirценнях) достатчьоi кiлькiстi мийних засобiв

tB рiдкiй dlopMi} га паперових рушникiв:
забезпечI,ттI.1 кабiнетИ .пiKapiB та примiщення, де працю€ середнiй та молодtrтий

мсj(ичний lIcpcoHzm, ;(oс,I,aTHboK) кi.;lькiстю пlкiрних антисепгикiв;

illcIгз\\l}ilTll t,il l!tIпа,tок загаrt(еttllя Bip)coy irrlrrо-rефiчиrr_ гепа,lит} "l}" лiкарiв.

серелнiй NIелперсона[, мо-lодlI]ий медперсонап, чия робота пов'язана з кров'ю;

- проводити систематичний анмiз стану захворюваностi i випадкiв тимчасовоi

Hel lрilцездатносr i прачiвникiв товариства та вжива] и заходiв щодо усунення причин
,]ахворювань;

- проводити свосчаснс розслiдуванчя та облiк нещасних випадкiв Еа виробництвi та

професiЙних захворювань i аварiй на товариствi.

7.6. Працiвникзобовlязу€ться:
. ,}нати i викончвати Rимоги нопvагивних aKTiB про oxopnHv працi. правила поволження з

\ii]llrllla}llt. механiзма\,1и. \,статкYванням та iнtцими засобами виробвицIва.

користуватися засобами ко_цективного та iндивiдуеrIьного захисту;

_l(|. lcl,|;,b} llil l и luбо в'я laH ь t ttoJrr oxolrtlH и ttрацi :

- пр()\()trити \ BcгaHOBJIcIlo]\l} порядк) попереднi та перiо.lиtIнi меди,lнi огляди:

- спiвпрацюватлt з Роботодавцсм у справi органiзацii безпечних та нешкiдливих умов
llрацi. особисто вживаtи Ilосильних зaжодiв щодо усунення будь-якоТ виробничоТ

ситуаuii, яка створюс загрозу його життю чи здоров'ю або людей, якi його оточують. i

навколишньому природному середовищу, повiдомляти про небезпеку свого

безпосереднього керiвника або igпlу посадову особу;

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

iндивiдуаIlьного захисту;

- BllK()lI\пa,lti iHllti вllлttrrи з питань охорi)ни пpalli.

7.7. llраuiвниКи ,зобов'я,зукrr ься викорис]овувати наданi'iм у користування (розllорядження)

TparrcпcrpTrri засобrI. тсхIIilO.й ilIше мал-Iно Роботодавця тiльки в службових цiлях.

7.!l. llpltItir;iItlr;ll \Ililc'Lb ltlratlo tli;rlовптIIся iriд ,Iop),IctltlT роботll, IlpIr якiiт cтBopI()( тьс;l

c1.1 l)Lrц,iя. нсtlсlttечна д.ltя ixHbot,rl rкитr,я i злоров'я. якщ() гакi уiuоtsи l|ряNl() tlc

передбаченi трудовими договорами (контрактами), а також для життя i здоров'я iнших

rюдей i навколишнього середовища.
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7.9. BiltrlrKtl,,ryIJaHHя lпк()l1lи. заttодiянtl'i ttрацiвниковi BHacJIilioJ: ушколження йоt,о злорсlв'я
:ltii) \ |)iL)i c\'L'I)liIIl)Jl(iltIIltKu. з.tiйсlIкlсtься Фондоrt соttilrьltого стрхх),ваllIIя BiJпr,Bi,ttr,,
.,lo lJaKtlltv YKpaТlrи кПро загапьнообов'язкове державllе cotliaJIbHe страхуванняD.

7.10. За працiвникамлт. якi втрати.rи працездатнiсть у зв'язку з нещасним випадком на
виробtlиttтвi або проt|есiйнllм захl]орюваннялл, зберiгакlться lriсце роботи (посада) та
серс-lня заробirна l1_lala на tsесь l|ерioл Jtr вiлнuвлення llpaцe]JaIHocti абu ]u
встановлення стiйкоi втрати професiйноi працездатностi. У разi неможливостi
виконання потерпiлим llопередньоi роботи проводяться його навчання i
переквалit! iкачiя. а tакож працевлаштуван ня вiдповiдно до медичних рекомендацiй.

7.1l. Прачiвник ма€ право розiрвати трудовий договiр за власним бажанням, якщо
робо,годавець не виконус законодавства про охорону прачi. не додержу€ться умов
колектItвного договору з цих питань. У uboMy разi прачiвниковi виплачусться вихiдна
лопомога в розмiрi тримiсячного заробiтку.

7.i2. ll ittltl tttlIllut;ct t tT ii ll;lc.,lctitBltrlK прitцiвlrикiв зобов'язlт"гься сIIрияти ttpoBcлctIttltl ii
]1lI\1illa1,1l ltllK()lliltIllя \ ||()BlIO\,lv rrtiся,ti копtплексtlих оргаttiзztt tiйtltl-тех tt iчt t их ,зltхrl.riв

||l(, J(l -l(\сяIll\'lIllя Rсгillt()R.Iсltих ltорrlзrивiв з ()\огоIlи tlJTalti.

8. Гарантiiдiяльностi представнпкдпрацiвникiв

8.1. Роботодавець сприя€ створенню належних )тtoB дJIя дiяльностi представника
працiвникiв на товариствi та гарантус свободу проведення в неробочий час загаJIьних
зборiв працiвникiв.

8.2. flля реzlliзацi'i cBoix повноважень пl)едставник працiвникiв ма€ право:

- представ,IIяти iнтереси працiввикiв у питаЕнях зайнятостi, заробiтноi плати, умов прачi
i соlliаrьного побJтч. встановлення пiльг i компенсацiй:
! llllcltK)Billlt K(||||l]() ll, tlt cBt,r,tltcHiclHl i прави_lt,нiсt1,1 нi,l)ах\}tання lapt,бitltoT l1_1;rtlt_

) l11ll\1illll. it ,зltl,t,бi |||tli п,IilIи- iJсгl)суItаlIня ytt (),tr(сIlи\ llpcrtittlbHиx llo:torKcl]b. lli lt,l i

K()\tllellcaцiiil вllровдJiкеll lIя\t. зпtiнокl та переI ля.]ом норм прачi. недопущенllям робiт }

понаlнормовий часi
перевiряти правильнiсть внесення записiв у HMBHi неочифрованi труловi книжки i

використання вiлпусток;

- проводити перевiрку дотримання на товариствi трудового законодавства, умов охорони
працi:

- розмiщувати власну iнформацiю у примiщеннях i на територii товариства в доступних
.]ля працiвникiв мiсцях:

- контролювати правильнiсть розслiдування i облiку нещасних випадкiв на виробничтвi;
BIIvlll :l tи i o:eplKl,BaTlt Bi: Рt,ботолавця iнформашiкr та пояснення що.,1о },\toB працi.
lJIiк()i]аtlItя fltrI,tlBtl1:l_", |а jIодер)пання закOноjlавс,гва I]pO працю та coLlia.ltbH,,-
екt_lнtlмiчних ttpaB праuiвникiв:

- Ilодава,ги работодавчю для узгодження та прийняття рiшення оформленi належним
чино\,t пропозицii по перег-пяд\, внесення доповнень та зN,liн у даний.Щоговiрl
забезпсчувати г--Iаснiсть прийнятих рiшень працiвн}lкам тощо.

8.3. Сторони домовилися на принципах соцiального партнерства проводити зустрiчi.
консультачiТ. iнформувати працiвникiв товарпства через Його обраного представника
про плани i напрями розвитку товариства.

8.,l. Роботодавець зобов'язусться в тижневий строк нФIавати на запити представника
прац;вникiв iнформачiкr щодо уvов га оп.lати прачi працiвникiв. соцiально-
еконtrмiчного розвитку товариства та виконання колективного договору.

8.5. Прелставник прачiвникiв зобов'язуеться:

- ,lзt tаiiоrrлтtlвати праlIiвникiв iз iнформацiсто. o.,teprKatltrKl вi.ц Роб<rто.цitвIlя з пI{l-а}Iь,

tltlll'я,lltltltx з lll]lt(el{) iс(lltiiLlLItо-ек()llопliчниv розвитком Працiвltикiв Робо,l,tlдавця.
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R)|tИRilIll tJx(l.'tiR,'l() tI()Ilере,-lженIlя гру.lових K()Hd)лiK,liB ) к().lекIивi t,(lварисltsа_ а \ гirIi
ix виникнення сприяти ix позитивному розв'язанню тощо.

9. Заключнi положення

робогодавець:
протягом мiсяця пiсля пiдлисання цього.Щоговору Сторонами подае його на реестрацiк)
до вiдповiдного мiсцевого органу державноТ виконавчоТ в,,tади або виконавчого органу
мiсllевого самоврялчвання:

- протягом п'яти робочих лнiв пiсля реестрацiiL забезпечу€ тиражування цього.Щоговору i
-l()Rс,-lсl lI Iя йlrT го зм iс,гч,цtl Bcix працiвникiв Робото,цавtlя:

- IIl](),l,)lt,()\,| 1,cbol о r,epltiHv .1ii flоговору забезпечуr, сlзнайомпення пiл розпис Bcix тих. l
ким уклада€ться трудовий договiр.

9.2. Контроль за виконанням положень !оговору здiйснюсться безпосередньо Сторонами в
особi генерального директора товариства та уповноваженого представника працiвникiв
в порядку. обговореномч t]ими в окремiй уснiй (письмовiй) угодi. При здiйсненнi
контролю Сторони зобов'язанi надавати один одному всю необхiдну для цього
iнформацiк-l. Сторони щорiчно до 20 лrстого звiтують про виконання колективного
fоговору за попереднiй piK.

9,3. Особи. винвi у невиконаннi положень .Щоговор1. несуть вiлповiдальн icTb згiдно з
}aкol lo.laвc l Bo]\l, Вiлповi.rал ьн и м и la дотримання }мов flol овору особами с: вiд
Работолавця генеральний директор товариства. вiл працiвникiв - обраний
представник.

9.J. Сгорони ломовиJlися негайно i безпосерелньо спiвtrрацювати в разi будь-якоr,о
KtlHc|l-riKT1, або порушення умов !оговору з метою знайти взаемно приЙнятне рiшення
IlрtT б lем- якi виникли.

9.5. Невiд'смною частиною ланого Договору с Додатки.
9.6. Змiни. доповнення до.Щоговору вносяться Сторона:vи шляхом укладання додаткових

угод. якi е невiд'смними частинами .щоговору, або викладенням Колективного договору
в HoBiii редакцii. Гlропозицii однiеi Сторони щодо змiн i доповнень до Договору €

tlбов'язковими лJя розгляду iншою Стороною.
9.7. !сlгсlвiр ук.'rадено в трьох примiрниках, що зберiгаються у кожноi iз CTopiH та в органi,

який проводить повiдомну ресстралiю, i мають однакову юридичну силу.
flepe.riK додаткiв до договору:

] IIll.rtr,t,ctttlя lIl\ll)Il_,IJl\ llllalli,
], lIo.ro:,t:cltltя пп() ппе\l iloпatt l Iя,

-r. llene.riK rrprrrllcciii i п(lc{r_f праuiвникiв. якi rtакrгt, пpllB(| lIa щt,pi,llr1 .Kl-lalK(|B\
вiдпустку.

4. Перелiк професiй i посал прачiвникiв. яким видасться безоплатно спецодяг та iнmi
засоби iн,lивiдуального захисту.

5. Копtплексний план захо2liв щодо органiзацiI роботи з охорони працi.
6. Правилавнутрiшньоготрудовогорозпор.lдку

Вiд працiвникiв

ПредставникГеttераtьll

9.1.

Вiл
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ПОЛОЖЕННЯ
про оплату працi в Тов <<закарпатський дiагностичний центр)

l. Загальнi положеняя та впзначення

1.1. Метою цього Положення с забезпечення мотивацii
спрямовану на задоволення потреб працiвникiв Тов
центр> (далi - товариство) i досягнення цiлей
економiчноi ситуацii в YKpa'ihi.

1.2. Положення розроблене на лiдставi:

- Кодек1, законiв про працю Укра'iни:

[оOаtпок l
dо Коле кmuв Hozo d oz о в ору

персонаJIу на ефективну працю,
<<Закарпатськпй дiагностичний
това')иства в умовах iснl ючоi

- Закону Украiни <Про оплату працi> вiд 24.0з.l995 р. Jrl!l08/95-BP;
- Закону Украihи <Про охорону працi> вiд 14.10.1992 р. ЛЬ2694-ХIIl
- Податкового Кодексу вiд 02.12.2010 р. JФ 2755-VI;- Iнструкцii зi статистики зlо_бiуоТ плати, затверджена наказом .Щержавного комiте,густатистики Украiни вiд lЗ.01.2004 р. N 5;
- Статlту товариства.

1.3. Це Положення визначае систему оплати працi на товариствi, iT структуру, строки iперiодичнiсть виплати заробiтноi плати, lншi питання оплати працi працiвникiв
товариства.

l.J. !жерелом коштiв на ол-,lату працi с частина доходу та iншi кошти, одержанi урезультатi господарськоi дiяльностi товариства вiдповiдно до чинного законолавства.

2. Система та порядок оплати працi
2.1. З 1,рахуванням спечифiки, змiсту i напрямкiв господарськоi дiяльностi на товариствi

застосовусться почасова системи оплати працi (за пtiсячними посадовими окладами длякерiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв i технiчних сл}скбовцiв).
2,2. оплата працi здiйснюеться у виглядi наtrахування й виплати працiвникам заробiтноiплати та iнших додаткових виплат, о"р"дбuп"п"* чинним законодzlвством УкраiЪи,

Колективгrим договором i цим Положенням.
2,3, Розмiр заробiтноi плати працiвнrlка товариства зzulежить вiд складностi та умовви KoHyBaHoi' роботи. професiй но-дiлових якостей прач,вника. результатi'" йо.о npaui Tu

результатiв дiяльностi товариства за звiтний перiод (мiсячь) (ч. 2 ст. 94 КЗпП УкраТни).
2.4. Заробiтна плата встановлюсться з такого розрilх}якУ, що воЕа не може бути нижче завстановлений державою пriнiмалъний розмiр (ч. 1 ст. 95 КЗпП УкраТни) при виконанiй

працiвником мiсячнiй. погодиннiй HopMi працi (виконаному обсязi робiт). В перiод мiжпереглядом розмiру MiHiMa:lbHoi заробiтнот п-пати iндйвiдуальна заробiтна плата
пiдлягае iндексацiт згiдно з чинним законодавством.

2,5, Заробiтна п",]ата працiвникiв товариства ск,Iадасться з посадового окладу й iнших
заохоччваlьних та компенсацiйнIlх вип,]ат. а c,L\{e:
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- посадовий оклад встановлюеться працiвникам товариства вiдповiдно до за].вердженогоштатного розкладу, що дiс у звiтному перiодi;
- iншi заохочувапьнi та компенсацiйп] 

"rnnur,. у формi винагород за виконання разовихробiт першорядно'i важливостi працiвникам ,ouup"aruu, що приймають активну участьу розробui та реалiзацii проеюй, викованнi ,epriHoB"x роdЬ, у Б.р"i'""терiальноiдоломоги й iнших компенсацiйних виплат призначаються вiдповiдно до чинногозаконодавства.

2,б, Розмiр заробiтноi плати (посадовi оклади) переглядаються, як правило, один раз на piK.В разi пiдвищення законодавчо встановленого розмiру **i";;;;i-;йбirпоi nnur"РоботоДавець зобов'язаний вiдновити мiжквалiфiкацitы (ri*по"uдо"ii 
"'niJ"irro,u.r""розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

2,7, Робо годаВець здiйснюС пiдвищення схеми посаJIових окладiв медичним працiвникам занаявttостi у них ква_лiфiкацiйноi категорii.
2,8, Праuiвники товариства. Iцо працюють за сумiсництвом, одержl.ють заробiтну плату зафактично виконану роботу (ч. l cT.l02-1 КЗпП УкраlЪи).
2.9. ПрашiвниКur rо.uо"тl1, 

.якi, 
викон)rотЬ поряд зi сво€ю основнОю роботою лодатковуроботу за iншокl професiсю (посадою) чи оЬов'язки тимчасово вiдсутнього прачiвникабез звi;rьнення вiд cBoei ocHoBHoi роботи, npo"uorru." доплата за сумiщення професiй(посад) або виконанця обов'язкiв тt.lмчасово вiдсутЕього працiвника - в розмiрi до 50%посаJовоI о окладу (ч. l ст. I05 КЗпП Украiни).

2,10, Робота у святковi, неробочi та вихiднi днi, якщо вона не комп9нсуеться iншим часомвiдпочинку, а також У надурочний час, оплачусться у подвiйному розмiрi.2,1l, оплата вiдпусток i вiдряджень проводиться вiдповiдно до чинного законодавстваУкраiни.
2.12. Час простою не з вини. працi_вника оплачу€ться з розрахунку не нижче дtsох третинтарифноi ставки (окладу) працiвника.
2.13. Пiдставою для нарахування бlхгалтерiсю заробiтноi плати працiвникам за пiдсумками

рботи за мiсяць е:

- штатниr1 розклад товариства.
- табель облiку робочого часу;
- наказ про нарахування iнших заохочувмьних та компенсаr.iйних виплат.

3. Строки i перiодичнiсть впплат заробiтноi плати
_1,1, Заробiтна пJата виплачу€ться працiвникам товариства регулярно в робочi днi не рiдпrе:вох разiв на мiсяць через промiжок часу, що n. п"рa"rщуa шiстнадцяти кil,lендарних,IHiB, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюсться виплата.(ч.l ст. I l5 КЗпП УкраТни).
,1,2, Заробiтна плата сплачу€ться наступним чином: l5 числа поточного мiсяцявил,lачу€ться заробiтна плата за першу по",Iовину мiсяця;30 

""anu 
noro.rno.o мiсяцявиплачу€ться остаточний.розрахунок за мiсяць, при цьому промiжок мiж виплатами неповинен перевищувати шiстнаlцяти календарних днiв.

-1J, У разi. коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним, святковим абонеробочипЛ днем. заробiтна плата виплачу€ться напередоДнi (ч. 2 cT.l I 5 КЗпП УкраТни).
_1-{. РозмiР заробiтноТ плати за першу IIо-:Iовину мiсяця визначасться у розмiрi, що не можебrти меншим за фактltчно вi-rпраuьований час з ро]рах}тку тарифноi ставки

( поса.](lвого oK.ra:y) прачiвника.
35. Ъробiтна плата працiвнпк:ш товарпств:r з:r весь

не пiзнiше нiж за тя днi до початку вiдrrусгки (ч.
час щорiчноI вiдпустки випjIачусться
3 сг.l l5 КЗпП Украiни).
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3,б, За бажанням працiвникiв товариство може здiйснlовати виплату заробiтноi пJrати черезустанови банкiв i поштовими переказами вiдповiдно ОО 

""n"o'ao 

- 

au*onouu""r"u, ,оплатою цих послуг за рахунок товариства.

4. Обмеэкенlrя розмiру утрпмань iз заробiтноi платп
{,l, Утримання iз заробiтноi п-пати працiвникiв здiйснюються тiльки у випадках!передбачених чинним законодавством.
{,2, При кожнiй виплатi заробiтrrоi плати загiulьний розпIiр ycix вiдрахувань не можеперевищувати двадцяти вiдсоткiв, а у випадкzж, п"рaдбu,r"r"* 

.aй"ооЪ""r"о", 
-п'ятдесяти вiдсоткiв заробiтвоi nnur", *о-п-ежить до виплати працiвникам.виключення становлять вiлрахування iз .аробirноi.плати при вiдбуваннi покарання увиглядi виправних робiт i при стягненнi 'a,TiMeHTiB 

на неповнолiтнiх дiтей. У цихвипадках розмiр вiдрахувань iз заробiтноi плати нс може перевищувати 70 вiдсоткiв.

5. Вiдповiдальнiсть

5.1. За порушення заков
.l".ц"п,iпuрпо,, 

"^,.ffi l'JihJ,XШ#H",TЪ"#Hl"l'.i,u; J,XH:Ж]ж,,i:] законодавством.

5,2. Керiвник товариства несе вiдповiдальнiсть за:
- свосчасне затвердження 

_га 
пiдписання документiв- цо с лiдставою для нарахуваннязаробirноi плати (штатний розклад. накази):'

- забезпечення нарахувашп та виплати заробiтноli плати вiдповiдно до чинногозаконоJавства Украiни, Колективного доaоuору та цього Положенняi
- лор},шення встановлених" TeptltiHiB виплати заробiтноI плати, виллата iT не в lroBHoMyОбсязi - вiдповiдно до cT.4l Кодексу Украiни Йо чд"iri"rрЙ;-i;;;;;;;"""",- \\tHcH} безпiлставну невипла]у заробiтноi плаiи бiльш як за один'мiсячо 1lИпоriдпо

:о ст. l75 Крипtiнального кодекс}. Украiни.

б. Вирiшення трудовпх спорiв з питаць оплатш працi
6.1. Труловi спори з питань оплати працi

законоf авство\4 про труловi спори.
розг"'rядаються i вирiшуються згiдно iз

Вiд працiвнпкiв

Представник

надiя Смик
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ПОJIОЖЕННЯ

l. Загальнi положення
1.1. Положення вводиться

<<закарпатськиr^,;#Н;;х'ffi ;?,#i:lffi ж]тжff :i:,"HxT"#показникiв у наданнi якiсноi медичвоi допомоги
tpaui та якi.,ного виконання iHших видiB r;u'i;. ;JТЖ;ЪrffШ;ffi'j;iНr;товариства.

1,2, Премiювання працiвникiв здiйснюеться вiдповiдно до ii особистого вкладу в загальнiрезультати роботи за лiдсчмками роботи за мiсяць (KBapTar, .riupi""", pi-n')'..*'l3, оцiнка дiяльностi прачiвникiв проводиться за результатами експертноi оцiнки якостiнадання медичноi допомоги або виконанrrя iнших робiт, nunpuun"n 
"* 

nu ,]b"rnao"nn"ефективноi дiяльностi товарис,гва.
l,{, В окрелrих випадках за виконання особливо важливоi роботи або з нагоди ювiлейних тана честь святкових дат з урахуванням особистого вкладу працiвникам може бчтивип.rIачена одноразова премiя.
1,5, Прелriювання працiвникiв товариства здiйснюеться вiдповiдно до Ha,.i,.y генер.шьЕого.1иректора товариства. Премiкtвання генерального o"p"*ropu ,;;"р;;;; ,riiЪп..."."за рiшенням Власникiв,fовариства.
1.6. ПРеМiКlВання здiйснюсться .tя паy,.7нпи,Ь,\-",, л_.

лроводиться ,u n*"no"iiiX,ii,X."-'""- фО"ДУ ОПЛа'и працi товариства, премiювання

2. Показнпки премiювапня i розмiр премii
2,1, За рез},льтатами роботи за мiсяць для визначення розмiру премii враховуютьсяпоказники:

- вiдсутнiсть скарг вiд пацiснтiв -для медичних працiвникiв;- обов'язкова вiдсутнiсть порушень трудовоi дисциплiни та дисциплiнарних стягнень -лrя Bcix категорiй лрацiвникiв.
2,2, Розмiр преviТ залежить вiд виконання показникiв. зазначених в пчнктi З.l, таособистого вкладу В зага_льнi результати роОоr" О.' оЁ";;;,i;;""i^у'i,i"l'"* пр.rlлмаксимzrльними розмiрами.
23. Премii не виплачують праrriвникам за час вiдп}сток. rимчасовоI непрацездаr HocTi,навчання з метою пiдвищення ква;liфiкацii,
2.4. Працiвникам, якi звiльнилися з роботи в мiсяцi, за який провадиться прелriювмня.премiТ не виплачуються, за виrтятком працiвникiв. якi вr.rйц'ли на пенсiю, звirrьrил"с" застаном здоров'я або згiдltо з п. | ч. l ст. 40 КЗпП Укра.iни ;; ;;;;;;^; ll0рядк\,переведення на iншу роботу.
2.5. Працiвники можуть бути позбавленi премi.i до l00 вiдсоткiв за невчасне (ненаlе;кне)виконання показникiв, передбачених пункгом 2.1 .

так1
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Пропозицii щодо позбавлення премii або зменшення ii' розмiру конкретному
працiвниковi зазначак)ться в HaKali про tтремiювання на пiдставi доповiдноТ записки
Медичllого директора та Ilогоджуеться з уповноваженим представником працiвникiв.
Премiя виплачу€ться не пiзнiше TepMiHy виплати заробiтноi плати за першу половину
мiсяця, наступного за звiтним.

Вiд роботодавця
Генермьний директор

Вiд працiвникiв

Представник

k



lб

професiЙ
якi Maroтb право на

,!оlлmок 3
drs Ко:tекпl uBH о: о Оtп. r lB ор.|,

пЕрЕлIк
i посад працiвникiв,
щорiчну додаткову вiдпустку

l. Працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину з iнвалiднiстю з дитинства
ПЦГРУПИ А I ГРУПИ:

2- За особливий характер працi працiвникiв, робота яких пов'язана з пiдвищеним
нервово-емоцiйним та iнтелектуальним навантая(енням
(ст. Е Закону УкраiЪи <Про вiдrryстки>r та Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17.1 1 .l997 р. Л!
l290 <Про затвердження Спискiв виробниrцв, робi1 цехiв, професiй i посад, зайнятiсть працiвнЙкiв в
яких да€ право на щорiчнi додатковi вiдгryстки за рбоry iз шкiдливими i важкими умовами працi та
за особливий характер працi>, Додаток 2)

Вiд працiвнпкiв

Представник

надiя Смик

Категорiя працiвникiв,
що мас право на щорiчну додаткову

оплачувану вiдпустку

Кiлькiсть днiв
лодатковоТ вiдпустки Пiдстава

l.
один з батькiв, якi мають двох або бiльше
дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину з
iнвалiднiстю, або якi усиновили дитицч l0 ка,лендарних днiв

(без урахування
святкових i неробочих
днiв)
за наявностi
декiлькох пiдстав лля
надання вiдпустки iT
загальна тривалiсть не
може
перевищувати 17
калеtцарних днiв

ст. 19 Закону Украiни
<Про вiдгryстки>

Мати (батько) особи з iнвалiднiстю з
дитинства пiдгрупи А l групи

J.

Одинока мати, батько дитини або особи з
iнвалiднiстю з дитинства пiлгрупи А I
групи, який виховус ix без MaTepi (у тому
числiу разi триваJIого перебування MaTepi в
,-riкувальному закладi)

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

). О.лин iз прийомних батькiв

Категорiя праuiвникiв,
що ма€ право на щорiчну додаткову оплачувану

вiдпустку

Кiлькiсть днiв
додатковоТ
вiдпустки

Пiдстава
(гryнкт та роздiл

Додатку 2)
l, JliKapi Bcix спецiiчlьностей 7 п, lЗ2 р. 17

]. Сестри медичнi ,7
п. 13З р. J7

J_ Молодшi медичнi сестри 7 п. l34 р. l7

Вiд

п



l7

,Щоdаmок 4
do Колекtпuвноzо dozoBopy

пЕрЕлIк

_Y9

зlп
Професiя, посала

Назва спецодяry
та iнших засобiв захисry

кiлькiсть
на piK

Строк носки,
Mic

l. Лiкарi Bcix спецiальностей Костюм медичний (сорочка i штани) 4 2,1

Шапочка 4 21

Захиснi окуляри
або екран для обличчя

за потреби черговl

Одноразова маска або респiратор за потреби одноразовi

Щiкавички ryMoBi медичнi (стерильнi
та нестерильнi)

за потреби одноразовi

Лiкарi та молодшi спецiалiсти
процедурних кабiнетiв
додатково

Фарryх непромокний черговии черговий

Сестри лtедичнi Bcix
най ме нува н ь
Мо..tодшi медичнi сести

Костюм медичниЙ (сорочка i .штани) 4 24

Шапочка 4 24

Фартух непромоквий черговий черговий

Захиснi окуляри
або екран для обличчя

за потреби чеоговl

Одноразова маска або респiратор за потреби одноразовi

Рукавички ryMoBi медичнi (стерильнi
та нестерильнi)

за потреби одноразовl

Рукави.iки ryMoBi господарськi 6 6

професiЙ i посад працiвникiв, якпм вида€ться безоплатно спецодяг та
iншi засоби iндивiдуального захисту

Вiд працiвникiв

Прелставник

вiд роботодавця
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комплЕксний плдн зАходIв
щодо органiзацii роботи з охорони працi

Найменування заходiв посu"цання на

l8

I. Вдосконаленпя лока.пьнпх нормативно-праЕових aKTiB у галузi охоронп працi

Видавати накази про вдосконалення
роботи з охорони працi За потреби Генеральний

директор
Ст. l3

ЗУ <Про охорону прачi>
ПерегJядати та вводити в дiю] по_rо;кення. iнстрrкцii. правила з
oxopoHlt прачi i пожежноi безпеки

За потреби Генеральний
директор

Ст. l3
ЗУ кПро охорону працi>

Розроб_lяти. забезлеччвати

" перlодичниtl перегляд посацових
iнстрчкцiй прачiвникiв

За потреби

Генеральний
директор,

вiдповiдальна
особа за перегляд

iнструкцiй

II. Органiзацiйно-технiчне забезпечепня охорони працi

ПроводитIt вступний iнструктаж
з працiвникамrt при прийнятгi на
робо1,1

!ень прийому
на роботу

Iнженер
з охорони працi

Ст. l8 ЗУ <Про охорону
працi>. п.6 <Типового

положення про порядок
проведення навчання i

перевiрки знань з питань

л Пров.о:итл первинни}"I iнструктаж з

- працlвнllками лри прttйняттi на

робоr)

{ень прийому
на робоry

Медичний
директор -для

медичних
працiвникiв

|нженер
з охорони працi -

для iнших
працiвникiв

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

положення про порядок
проведення навчання i

перевiрки знань з питань
охорони працi>

- П роводитtt ловторнi iнструктажi- 
з прачiвникаvи t охорони прачi

, Проволити гtовторнi iнструктажi
з працiвнлtкамt.t з потtеlлноТ безпеки

Одинразвбмiс.,
на роботоi з
пiдвищеною

небезпекою - l раз
в 3 Mic.

Медичний
директор -для

медичних
працiвникiв

lнженер
з охорони працi -

для iнших
прзцiв,tикiв

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

положення про порядок
проведення навчання i

леревiрки знань з питань
охорони працi>

Один раз на piK
Iнженер

з охорони працi

Правила пожежноi
безпеки, Постанова Кму

вiд 26.06.20l3 Л!
444 <Про затвердження

Порядку здiйснення
навчання населення дiям

у надзвичайних
сиryачiях>

Органiзувати навчання та перевiрку:, знань праuiвникiв
з охорони лрацi

Протягом poKv Генеральннй | Ст. tB
дяректор | ЗУ <Про охорон1 прчi>



lнженер
з охорони працiПротягом року

Генеральний
директор

Поперелнiй -

до прийом} на

робоry
Перiодичний -

l раз на piK до
досягнення 2l року

Генеральний
директор
Медичний
директор

Олин раз на piK

Iнжекер
з oxopoH,l працi

Протягом року

Генеральний
директор,
Медичний
директор

Медичний
директор,

Сестра медична
Протягом року

Медичний
директор,

Сестра медична
Протягом року

Генермьний
директор

За потреби, по
закiнченню дii
посвiдчень про

перевiрку знань з
питань охорони

працi

Генеральний
дчреу тор

Забезлечити соцiаqьнi гарантiТ в

областi охорони прачi на piBHi,
не нижче за передбачений
законодавством Украiни

Забезпечити безпечнi умови прачi у
н trчttх примiщен ttях

l
Н a1-1 менуван ня заходiв

Органiзувати вивчення правил
пожежноТ безпеки, електробезпеки,
дiй у надзвичайних ситуацiях.
корисryвання вогнегасяиками

Органiзувати проведення
попереднiх та перiодичних
\!едl|чних оглядiв працiвникiв до 2l
рок)

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

Забе,зпечити влtконання заходiв
протипожежного захисту на
товариствi

Перевiрити наявнiсть llервин них
засобiв похежогасiння. у разi
необхi,lностi придбати HoBi або
лровести технiчне обслуговування
ная в н tix

Придбавати спецодяг та засоби
iндивiлуального захисту

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

придбава,ги лiкарськi засоби та iншi
мед,tчнi матер'али. необхiднi для
доукомплектування наявних
медl1l{них аптечок невiдкладноТ

допомоги

Органiзувати i провести навчання в

слецiалiзованих навчальних
закладах посадових осiб товариства
з питань охорони працi та пожежноТ
безпеки

посилання на

Ст. 18

ЗУ кПро охорону прашill

Ст. 17

ЗУ <Про охорону прачit

ст. 17

ЗУ <Про охорону прачil

Правила пожежноТ
безпеки

Правила пожежноТ
безпеки.

Правила експлуатацiТ т€

тилових норм
налехностi

вогнегасникiв (Наказ
МВС УкраТни Bi:
l 5.0l .20l 8 Ne 25 )

Ст, 8
ЗУ <Про охорону праui.

Ст. 8

ЗУ <Про охорон1 праui

ЗУ <Про забезпечення
сан iтарного i

епiдемiчного
благополуччя

населення>. cT.l ] ЗУ
<Про охорону прачi>

Ст.ст. l3, l8 ЗУ <Пр
охорону прачi>, п.4

<типового положення
про порядок проведенн

навчання i перевiрки
знань з питань oxopoнl

працi)

ст. 20
ЗУ (Про охорону пpalri

9. l

l3. 
I

Ст. l3

19

Строк
виконання

Вiдповiдальнi

постlино
Генеральний

директор

l]l - IV кв.

l ].

|5. Постiйно

|6. Постiйно Генерал ьний
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I

Найменування заходiв Строк
впконання вiдповiдальнi посилання на

товариства та створених ним
закладах

директор ЗУ <Про охорону працi>

П iдтримувати у примiщеннях
товариства та створених ним
закладах температурний режим у
межах санiтарно-гiгiснiчних норм

Постiйно

Медичний
директор

IнжеIIер
з охорони працi

Ст. l3
ЗУ <Про охорону прачi>

Органiзовувати розслiдування та
вести облiк нещасних випадкiв,
професiйних захворювань i аварiй

За потреби
[пженер

з охорони працi
С,1.2?

ЗУ <Про охорону лрацi>

Форvувати в бюджетi товариства
, J, Kolu lи .tля фiнансl вання захо.riв

щодо охорони прац1
(створення фонлу охорони прачi)

Щокварталу
Генеральний

директор
Ст. 19

ЗУ <Про охорону лрачi>

I l роаодити за )rчастю представника
прачiвникiв анапiз причин

_ , аllнllкнення нещасних випадкiв та
л роФзахворюван ь на ,l овариствl l

розроока за,\одlв вlдповlдно до
рез1,:lьтатiв

Щорiчно

Генеральний
директор!

уповноважений
представник
прачiвпикiв

Ст.23
ЗУ <Про охорону прачi>

Обговорювати стан роботи з
_, o\onoнlt лOаui la лопеп,.,:ження_l ,

тав\{атиз]!,}, на нарадах ]а участю
llIpeK] ора. зборах прачiвни KiB

Щорiчно

Генермьний
директор,

уповноважений
представник
працiвникiв

Ст. 23
ЗУ <Про охtlрону праlli>

III. Матерiально-технiчне забезпечення роботи з охорони працi

П ровоLитit обстеження на
. вi_rповiднiстьдiючимнtlрмативно-

правовхм документам технlчного
стан1 булiвель iспорул товариства

Згiдно графiка
обстежень, але не

рiдulе 2-х разiв на
piK (весна, ociнb)

Комiсiя з перевiрки
технiчного стану та

експлуатацii
будiвель i споруд

Ст.ст. 13. 21 ЗУ
<Про охорону працi>,

вимоги ЩБН

Визначити потребу у новому
_ об.rа-хнан н i. vаrерiа-пьно-технi,lних- засобах безпеки та caHiTapHo-

поб1 товолlу обслуговуванн i

Грудень
Медичний
дирекюр,

Сестра медична

Прtt_,lбаватlл iHBeHTap. технологiчне
об_ltалнання. меблi

За потреби

Медичний
директор,

Сестра медична

Забезпечити ре]\,онт та чтриNlаяня
] примiщень у вiдповiдностi до

ДержСанПiН
Постiйно

Генеральний
директор,
Медичний
директор

Ст. l] ЗУ
кПро охорону прачi,l

Вiл робото

Ген

Вiд працiвникiв

Представник
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ВНУТРIШ НЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
ДЛЯПРАЦIВНИКIВ

товАриствА з оБмЕжЕною вrдповlдАльнIстю
(3АКАРПЛТСЬКИЙ ДЛГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТЬ)

l. зАгАльнI положЕння
l. Правила внутрiшнього трудового розпорядку (далi - Правила) Товарис,гва з
tlбмеженою вiдповiда";lьн iстю <Закарпатський дiагностичний центр> розроблено вiдповiдно
Jо чинного законодавства Украiни з метою забезпечення чiткоi органiзацii працi, належних
бсзпе,lних умов прашi. пiдвиtrrсння ti продуктивностi та ефективносri. змiцнення rрlловоi
Jисциплiни.
2. 'Грlлова дисциплiна забезпечусlться створенням Роботодавцем необхiдних
()pI анi'}ацiiiниХ la ек()номiчнИх \моВ для високопрОлl к ги BHoi пРацi. вiдповiдаtьним
ставJlення]\f працiвникiВ до робо.ги, а також заохоченнями за сумлiнну працкl. flo
працiвникiв. якi порушують трудову дисциплiну, за необхiднiстю застосовуються заходи
.tисциплiнарного впливч.
З. Правила внутрiшнього трудового розпорядку Ilоширюють
працiвникiв ТОВ кЗflI{>. ПравлIла е обов'язковими лJlя виконання
вiдносин.

свою дiю на Bcix
сторонами трудових

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ
l. Працiвники реалiзують пр.lво на працю шяхом укJIадення 1Фудового договору про
роботу вiдповiдно до КЗПП Украitrи.
2. Порядок прийняття та звiльнення працiвникiв деталiзовано в Iнструкцii про порядок
прийнятrя на роботу, переведення/перемiщення, сумiщення посад, оформлення вiдряджень,
звiльнення працiвникiв в ТОВ <ЗflЩ> здiйснюеться згiдно законодавства.
3. Працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розлорядкенням власника (засновника) або уповноваженого ним
оliгану (Генера,тьного директора). та повiдомлеяня центрального органу виконавчоi влади з
питань забезпечення формування та реалiзацii державноi полiтики з адмiнiструвапня €диного
внеску на зага.,rьнообов'язкове державне соцiальне стzrхувiшня про прийняття прачiвника на
роботу в порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украihи,
4 При укладеннi трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або
iнший докумеНт, що посвiдчус особу, документ про ocBiTy (спецiальнiсть, квалiфiкацiю), про
стан здоров'я та iншi документи, перелiк яких визначений Iнструтцiею.
5. З метою повнiшоТ оцiнки професiйних i дiловпх якостей потенцiйного працiвника
Роботодавець може вимагати в нього надalння стислоi письмопоТ характеристики (резюме)
виконуваноi ранiше роботи, володiння необхiдними навичками i т. д.
6. При укладеннi трудового договору заборонясться вимагати вiд осiб, якi поступають на
роботу, вiдомостi та документи. подання яких не передбачено законодавством.
7. Вiдповiдно до Основ законодавства Украiни про охороЕу здоров'я медичною i
фармачевтичнОю дiяльнiстЮ можуть займаТись особи, якi мають вiдповiдну спецiа,rьну
ocBiTy i вiдповiдають сдиним квалiфiкацiйним вимогап.t, що встановлюються MiHicTepcTBoM
охорони здоров'я Украiни. Вiдповiдальнiсть за дотримання квмiфiкацiйних вимог несе
Генеральний директор ТОВ кЗ.ЩI]>.
8. ПрийоМ на роботу оформлясться нак{вом Генерального директора ТОВ <З!Щ> про
прийняттЯ працiвника на роботу, з яким працiвник ознайомлюеться пiд пiдпис. В наказi
повиннi бути вказанi назва посади, дата прийняття, режим роботи посадовий оклад,
випробувапьний TepMiH (за необхiдяостi).
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9. Перед початком виконання обов'язкiв направлясться ловiдомлення про прийнятгя
працiвника на роботу в орган !ПСУ..Що подання повiдомлення в орган !ПСУ про прийом на

робоr,у прачiвник до робtrти не допуска€ться.
l0. Ilрийом на робо,г1, може бути проведений на умовах строкового трудового договору.
I] наказi про rlрийняття на роботу за строковим трудовим договором обов'язково
,tазнаttан)lься гсрviн :iT гакоl о договорr,. В тр. дб99уу .lоговорi встановлюсться строк його
дii. права. обов'язки i вiдповiдальнiсть cTopiH (в тому числi матерiальна), умови
маr,ерiаlьного забезпечення i органiзаuiТ працi працiвника, умови розiрвання договоруJ в
тtlму числi дострокового. тощо.
l1. При укlаленнi трудового договору на визначений стро-< цей строк встановлюсться
поголкенням cTopiH i може визначатись як конкретним TepMiHoM, так i часом настання
rleBHoi по.tiТ (наприк.lаJ,- повернення на робот) працiвницi з вiдпустки по вагiтностi та
I]оJtогах. вiдлустки для доIляд) за дитиною; особи, яка }вiльнилась з роботи в зв'язку з

призовом на дiйсн1, строкову вiйськову чи альтернативну службу, обранням народним
.1егl},га],ом чtr на виборну посаду або виконанням певного обсягу робiт).|z. З ьtетtlю перевiрки вiдловiдностi лрацiвника роботi, що доруча€ться йому, при
укладеннi ],рудового договору встановлюеться випробний TepMiH. Випробування не
встановлю€ться при прийняттi на роботу: осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти poкiв; молодих
робir никiв пiс.lя закiн,lевня професiйних навчzLл ьно-ви ховн их закла.,liв: молодих спецiа.riсIiв
пiсля закiнчення вищих навчальпих закладiв; осiб, звiльнених у запас з вiйськовоТ чи
irл bTepHaTlt вноТ (невiйськовоТ) с:rу;кби; особам з iнвмiднiсткl, направлених на роботу
вiдповiдно до рекомендацii медико-соцiальноi експертизи.
1j. Строк випробування при прийняrтi на робоry, не може ,]еревищувати трьох мiсяцiв.
Якщо. працiвник в перiод випробування був вiдсутнiй на роботi у зв'язку з тимчасовок)
непрацездатнiстIо або з iнших поважних причин, строк випробування може бути продовжено
на вiltповiдну кiлькiсть днiв. протягоN{ яких BiH був вiдсутнiй.
14. Коли сгрок випробlваrtня закiнчився. а прачiвник продовжус працювати. то BiH

вва)t\аг,l ься ]аким- що витримав випроб}вilння i насгупне розiрвання трудового договор}
допуска€ться лише на загаJrIьних пiдставах. Якrцо протягом строку випробування
встановлено невiдповiднiсть працiвника роботi, на яку його прийнято, роботодавець
протягом l]ього строк) вправi розiрвати трудовий договiр,
15, Рсlботолавець зобов'язаний видати праrдiвнику на його вимогу довiдку про його

роботу в 1'ОВ (ЗДЦ) iз зазначенням квалiфiкацiТ, посади, часу роботи iрозмiру заробiтноТ
плати.
16. .Що початку роботи за укладеним договором Роботодавець ТОВ <ЗДЦ>, в особi
I'сltерапьнtlго директора зобов'язаний:
. сr,rнайомити з посадовою iHcr рукчiсю, роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки,
t lpoiHc|lopMyBaTи IIро умови працi. наявнiсть на робочомч мiсцi. де BiH бl,ле працювати.
небезпечних itt-lкiдливих Rиробничих факторiв. якi це не усунуто. та можливi нас.riдки Тх

впливу на здоров'я. його права на гliльги i компенсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно
до чинIlого законодавства:
r о]найоl ити працiвника t Ilими правилами внутрituнього трудового розпорядку;
r визllачити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи
засобаNlи;
. ознайомити iз зобов'язанням не розголоllIувати вiдомостi, якi становлять комерчiйну,
,niKapcbKy r,асмницю та конфiденцiйну iнформачiю ТОВ кЗ!Щ>.
. забсзпечиlи проведення iнструктажiв працiвнику з охорони працi. пожежноI безпеки
ra лiй 1 наJ,Jвичайних ситlачiях (llроводя-lь вiдповiда_льнi особи. що пройшли навчання i

вirповi:н1 перевiрк1 знань l:. при прийомi на робоry працiвникiв, якi обiймають посади або викон},ють роботи.
безпilсере,цньо зв'язанi зi зберiганням, перевезенням або застосуванням у процесi роботи
переданих iм грошrrвих та iнших цiнностей, уклада€ться письмовi !оговори про повн},
l н.rи вiл1 а-л ьн у ]\l i1,1epilL Ibнy вiдповiдал ьн icl ь.
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I7, Переведення працiвникiв на iншi посади, без ixHboi згоди, не допускаеться. Недопускаеться перемiщення працiвникiв з посади нахвороба. 

"iдр"д*"пп"l. 
"-- "rцчlоlrr!^rб -, ll(,ýilли на посаду пtд час ix вiдсутностi (вiдпустка,

l8. ПрипиненнЯ трудовогО ,цоговорУ може матИ мiсце тiлькИ на пiдставах, передбаченихзаконодавством. Працiвник ма€ право розiрвати трудовий договiр, укладений на
Жх;Жi""' 

cTPoKJ попереДивши про uе Генераrьного директора тов (здц). письмово за
i9, У разi, коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням з},l\{овленанеможливiсткl продовжувати роботу з no"*r"* n
розiрваний у строк, наякий вказуе працiвнип. O"'n, трудовий договiр повинен бути

i3u","l'J*H'iЖ;iJi::":: a:_1o'1ору 
оформляеться накiLзом генерального директора.

книжку. ИИ На ВИМОГУ ПРаЦiВНИКа ВНеСТи запис npo a"irr"nanr" в трудову
]I., При звiльненнi працiвника вип-lага Bcix cpt. шrо йому наIIежать. провадигься в деньзвlJIьнення, Якrцо працiвник в день звiльненr" пъ npuua"uB, то зазначенi суми мають бути
ili,ii;;" пiзнiше наступного дня пiсля пред'я"лен"я звiльненим 

'р"Ul"й-., вимоги про

_3. oCHoBHr оБов,язки прАцIвн}rкIвL Працiвники зобов-язанi:. працюваги чесно iсумлiнно- свосчасно iточно виконувати розпорядження керiвника(Генерального директора ТбВ пЗДЦ>);, ДОДеРЖуватись трудовоj' i технологiчноТ дисциплiни. вимог нормативних aKTiB проОхорону працi. Дбайливо ставитись до майна власника. ;;;;; "";;;;:.:":::j:::,J. вчасно приходити 
i?''p",g.";'. _"1-;";;;;;;;;;'#1'J#ff;";ННЧ#;"-"#;"",працi, утримуватись вiд лIи, що зава;кають iншимобоu.яз*"; 

)сбаlкак)lь Iншим працlвLIикам виконувати iх труловi
r дотримуватись порядку та чистоти на сво€му робочому мiсцi, у вiддiленнi, кабiнетi таlнших стр\ ктуРних пiдроздiлаХ- а такоЖ 

"u 
,.p"ropi'i й"д"""Б.О u.".py; 

*-'-"""
' зберiгаr И свос рt-tбоче.мiСц.. пбпчд"чппr. й;;;"" н.Lлежноvу cTaHi та перелавати Тх вHaпe)ltHoMv cTaHi iншим працiвникам;. NrедичноIrу персонfu.Iу дотримуватись професiйних tlбоь'язкiв, зокрема Щодо вимогпрофесiйноТ етики i део".оrоiii, 

-,o"p"*""'n1 
ni*up.rooT таемницi, надання першоiневiдкладно'ii rtе-]ичtrоi допоvоги громадянам у разi нецасного випадку та lншихекстре'{аJ'Iьних ситr,ацiй. пропагування ,доро"о.о способу життя, в Й"]lri"ri власЕим

iiJ#Ёir".l;_"ii"r*{О]lryЛЪТаТИВНОi допомоги своltl колегам та iнЬих обов.язкiв,

' ]нати i впконlъати_ 
_ iнструкцii корисryвання облмнанням. механiзмами.устатк},ванняv та iншиrtи

iндивiд},апьного за\нст\.: 
засооами виробництва. користуватись засобами колективного та

: :ffi;ТJ;ffТЪ:?:]"- порялку попOреднi та перiодичнi медичнi огляди;
лрацi. особисто вхивати пЭОТОДаВЦеМ 

У СПРаВi ОРГаНiЗаЦii беЗпечних ,u 
""aпiдrru"* у*о"

якастворю€*.-,rо..t*Ё;-^.-;i':#;i;,J:rхт#"3#",;-";#ч:ЁJ,ff 
'Tj"liбезпосере:нього KepiBHHKa або iнш1 

"**"r;;;;;,r с исте\tаI lrчно пЬltu
],, л,, _l li_Jiii 

;;;; ;;; "TiJ;' 
:]"# ;*хф;:Н:;,:Т' 1 J"#ffi ;:ъ",Ъ *, то в ариствувнаслlдок пор\ Lгення поLl&lенн\ на них тр)дових обов'язкiв. 

'..J: "--.vАtлllJ ti

J. Ko.ro сбоз'язrтr rробiт). шо ""й;;;;;; прачiвник по своiй слецiальностi(квапiфiкачir. пф-а.a, вrзвi

:|]::: :"_ F",позt '^-\ " цiц,i.зн;н fi:";",r"H] хнrff;#ъ,"?j;lххнlIIстр),кцш\I ll l П r.a_l\rlli{E_aчrt - ]атверJкени мИ у uarunou.ra*rorr\ порядку.



24

l, Керiвник rпбп"'".ч""й,4,основнI 
оБов,язки кЕрIвникд

1,1 правильно органiзовувати працю працiвникiв, щоб кожен працював за своск)спецiальнiстк'l i кваriфiкацiгrо. ,uu iu*pinr"i";;;;, робоче мiсце, сво€часно, до початкчроботи був ознайоrt-Tений i,, 
".rurо"rЁ""* .;й;;;, i забезпечений роботою npor".o"усього робочого часr,:

1,2 забезпечити здоровi i безпечнi умови прачi, справний стан iHcTpyMeHTiB, технiчногооснацення та iншого обладнання. а також засобами медичного призначетIня! матерiалами таlншиNlи рес\,рсаrtи. необхiдними для безrtеребiйноi i ритмiчноТ о"Ё.r",l,З створювати }\rови дJIя зuб"з.rе""нн" 
";;р.;; rдороu'" nu".,.r"nn" i високого рiвнянаДання йомr' медичноi 

Y:Y.::l, :_|""u1"" ,p:oy*-"Hocri npuui ;;;;;";;;""адження
ii.,r",]^i:-.-::"eн 

ь на} ки.-технiки i HayKoBoi органiзацlr працr;
' .n Всlляко роЗВиВаr' 

,tооY:л:|.ч"iзацii 
i стимУлювання працi, здiйснювати заходи ЩоДоlllлвишення еrрекгивностi працi колективу. органiзовувати вивчення. поширення i

: 
п_пова-];аtен ня передових прийrlviB,а 

"еголi" 
npaui':1,5 свосчасно доводити до пiдроздiлiв .rпuпо"]'ruuruпня, забезпечувати ix виконання з

;;oJ";:H: ;хllт# 
тр}дови\ 

'i 
"u,.pi-r""* 

'p.lyp.i". 

",*".u,; ;;;;;.'.ni""o"u"i 
"uзавдань: використання внутрiшнiх резервiв для вирiшення noaru"ran",

1.6_ постiйно удосконацювати органiзацiю оплати п
1ig:]i 

,,uo.,n.ii"'' 
" й,.рi*"п! .""j;;;;;;;';;fril"Н,'""ГrЦ;;,Х'#1,-rТJJ.'#:1

;:ffiЫfir"НИХ 
ПiДСУМКаХ РОбОТИ, Не допускати nopy."n" у застосуваннi дiючих умов

],], ;аOезп;чувати трудову лисциплiну, постiйно здiйснюючи органiзаторську, економiчнчl виховну роботу. спрямо"::1_пu 'ti змiцнення, y.yn.nn" втрат робочого *.r. йj;;Ж;;ви копистан ня 1рудових pecypclB:
LБ НСУ\ИЛЬН() ЛО'Гримуватись законодавсtва про працю та охорону прачi;],9 ttо_tiпtulваtи умови прачi. ,,абе,,печу"а.и 

,;;;;" 
lехнiчне оЬпйпuп"" Bcix робочих

;;Н";;;::}",Нб:lХ#лil,::И РОбОiИ, що вiдповiдаю." прu"""Б*.,"l*"прп"" npou;

l i 
g,u.,o.ooyuu,n 

-"-,'.-ч*;Ш:iНННН}j 
;ffiffi## li,]o.uo, o,."u,",,n",

,1:'^1., 
jiu:'*.'увати матерiальну зацiкавленiсr" nйi"rr*iB у результатах ix особистоi

;Ёil,* 
загilqьних пiдсумках роботи, економного i рацiона,r.*;" ;;;;;;;',i"^6Jno, onnur"

??.*;_?т:9:,тлllаliтапii,'-l.i.п" проui,Ъ ;Й"'Б*#;;, ;ffi",,,;
l"|'",",,#:Т,':r:;i."",::"::j:::j"..;й;;"; 

'";;Б;;;"i;;;бничоi) 
квшiфiкацiiпрацiвникiв та рiвня ixHix професiйних знанц

l#*"1",T:"l;:":::*1i::T":: lФril умови для виконання ним cBoix повновФкень,

;:i*HH' " #:::;1",чл::::::"":1:_"_"_,j]j; ;;;;;;;;;, "iъ;#,?iiXT,T;;:r
ilж:::т:," lliTI]I]:.. liо€часно ро..,"й, й;;;;i.;r;J;#;"Т НХlffiЖ;працiвникiв про вжитi заходи.

s.OCHOBHI ПРАВА ПРАЦlВНИКIВ ТА КЕРIВНИЦТВАl, Працiвники корист\к)гься правами i свободами. якi гарантуються грома-fянам}'краiни Констиrl чiсю i зunonr"" Украiни. Bun" *Й-ii-^ rrрu"о,1,1 На ПОВаГv ДО ОсобистоТ гiдностi, .прu""оЙ* iЪанобливе ставлення до себе з бокчРоботодавця й iнших осiб: 
LIaБJrcHH)t л() се

|,2 вимагатИ вiд роботодавця сво€часного забезпечення його роботою згiдно з професiеюта квалiфiкацiсю вiлповiдно до }кладеного трудового договору чиlта посадовоi iнстрlr<цii:Lз на Hane;KH i. безпечнi

] j "^й;;;;,;;;:,;JilТff:i;т;:;#;i,;.*","",,I.) на свосчасне оjlержання винагоро_]и за працtо:



Понедiлок-П'ятниця 08:00-20:00 год.

Субота 08:00-13:00 год.

Недi",Iя Вихiдний
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1.6 на вiдпочинок, що забезпечуеться встalновленням нормzrльноi трива,T остi робочого
часу, скороченого робочого часу для окремих професiй i категорiй працiвЕикiв, наданням

щоi"*"a"r* вихiдних днiв, святкових i неробочих днiв, оплачуваних щорiчних вiдпусток.

|,7 оскаржувати неправомiрнi дii безпосереднього керiвництва щодо завдань. якi

працiвник не в змозi виконати, через не ствOрення чи створення неналежних yl!{oB для

uЙпоrчпп". або роботу, що не вiдповiдас його професii та квалiфiкачii, або покладаННЯ На

нього обов'язкiв, якi не передбаченi трудовим договором;
1.8 оскаржувати дисциплiнарне стягнення в порядку.

законодавством;
1.9 звертатися до керiвництва з пропозицiями щодо полiпшенвя органiзацii працi

cBoix прав у порядку!

встановленому законодавством.
2. Колtttопл1, прачiвrtиковi гараtlтусться право знати свот права та обов'язки. Закони та

ilrшi гtормати вно-правовi актиJ що визначаrоть права та обов'язки працiвникiв. доводяться до

ix вiдома в установленому порядку.
3. Керiвниц],во ]\{а€ право:

з.l. вимагати вiд працiвникiв виконання ним,r трудових обов'язкiв i дбайливого ставлення

до майна Роботодавця й iнших працiвникiв, дотримання цих Правил;

з.2. укладати, змiнювати i розривати трудовi договори з праltiвниками в порядку l на

умовах. передбачених КЗпП та iншим актами трудового законодавства Украiни;
i,з вживати вiдповiдних заходiв для мормьного та матерiалt ного заохочення за сlмлiнне

дотримання виl\f ог цих Правилl
з.4. притягати працiвникiв до дисциплiнарноi i матерiальноТ вiдповiда,rьностi в порядку,

BcTaHoв.IlertoMy КЗпti та iншимIr актами трудового законодавства Украiни.

виробництва, щодо пiдвищення ефективностi виробництва;

1.10 брати участь у страйках, мiтингах, демонстрацiях для захисту

6. роБочиЙ чАс t чАс вIдпочинку
l, Норплальна тривапiсть робочсrго часу працiвникiв не може перевищувати встановленот

пriсячноi,i..rрпr" rрr"-о.тi робочого час), для вiдповiдноi категорii прачiвникiв.

2. Час початку. закiнченнЯ роботи i перервИ для вiдпочинку та харчування в ТОВ кЗ!I{>

встанов-цюсться наступний :

встановленомч чинним

пiдставi

працiвникам надаеться перерва для вiдпочинку i харчування тривалiстю не бiльше

I.одrr". Пер"рва не включаеться в робочий час. Перерва для вiдпочинку i харчування

повинна надаватись, як правило, через чотири години пiсля початку роботи,
4. Напередоднi 

"u"rnou"* 
i неробочих днiв, перерахованих у ст, 7З КЗпП, тривzuriсть

робоrи скорочУсться на 1 годинУ для Bcix працiвникiв (oKpiM тих, для яких встановлений

скilрочений або неповний робочий час).

5. Роботодавець зобов'язаний органiзувати облiк явки на роботу,
6. облiк використанI{я робочого часу ведсться по табелю. роботодавцем, на

оt|lорпллених напежниМ чином локументiв (наказiв, листкiв непрацездатностi, тощо).

1. Окремилt працiвникам за iхньою заявою може бути встановлений особливий

(iн;lивiдуilьний) графiк роботlt згiдно з чинним законодавством, що оформляеться наказом

роботодавця.'в. 
зu iнitliативою роботодавця або за проханням працiвника може бути встановлено

ttеповllий робочий час. який являс собою особливий режим робочого часу, що

встан(,)влк)(,ться за угодок) мiж прачiвником i роботодавцем у формi неповного робочого дня

або неповного робочоaо тижня. за яким оп-rIата працi проводиться пропорчiйно до

вiдпрацьованого часу.



26

9. При роботi змiнами працiвники чергуються в змiнах piBHoMipHo в порядку,

"a.u"о"пъrпrу 
наказом роботодавця. Призначення працiвника на роботу протягом двох змiн

п iдряд забtrрсiняс,ться.
10. У робочий час заборонено:
" вiдволiка'ги працiвникiв вiд ix безпосередньоi роботи, викликати

роботи для участi в заходах, не пов'язаних з виробничою дiяльнiстю;
- органiзовувати збори. засiдання i наради з питань, якi не

або знiмати ix з

пов'язанi з виробничим

процесом.
l l. Працiвника, що з'явився на роботi в нетверезому cTaHi, роботодавець не допускас до

роботи в даний день.
iz. BciM працiвпиКам надаютьсЯ щорiчнi oc'oBпi вiдпустки iз збереженням мiсця роботи
(посади) i середнього заробiтку, тривалiстю 24 календарнi днi за вiдпрацьований робочий
piK, який вiд,riчуеться з дня укладення трудового договору.
lз. особам з iнвмiднiстю I i II груп надасться щорiчна основна вiдпустка тривалiстю з0

календарних днiв, а особам з iнвалiднiстю III групи - 26 календарних днiв,
14. Графiк надання вiдпусток затверджуеться Роботодавцем пiсля узгодження виходячи з

необхiдностi забезпечення нормальноi роботи i сприятличих }'Ilvroв дJIя вiдпочинку

працiвникiв. Категорiям працiвникiв, перерахованим у ч. 13 ст. l0 Закону Украiни <Про

вiдпустки> щорiчна вiдпустка нада€ться за ix бажанням у зручний дJIя них час,

l5. На прохання працiвника шорiчна вiдпустка може надаватися частинами, за умови, що

основна безперервна iT частина становитиме не менше 14 ка"T ендарвих днiв,
16. За рiшенняМ роботодавця працiвник може б}ти (за його згодою) вiдкликаний з

щорiчноi вiдпУстки лише У випадках, передбачених чинним законодавством Укра'tни,

1.7. ЩорiчЙа вiдлустка може бути перенесена на iнший перiод як з iнiцiативи

роботодавця, так i на вимогУ працiвника вiдповiдно до чинного законодавства Украiiни.

l в. За сiмейними обставинами та з iнших причин прачiвнику може надаватися вiдпустка

без збереження заробiтноi плати на TepMiB не бiльше 15 кмендарних днiв на piK,

7. ЗАОХОЧЕНIIЯ ЗЛ УСПШИ В РОБОТI
l. За зразкове виконання обов'язкiв, досягнення у наданнi }lедичних послуг населенню,

пiдвищення продуктивностi та полiпшення якостi роботи, за трив.lлу i бездоганну працю,

новаторствО ia iяшi успiхи в роботi до працiвникiв можуть застосов)ватись буль-якi

,uo*ona""", передбаченi чинним трудовим зaжонодавством Украiни, в тому числi:

а,

ь.
с.
2.

.,lоводиться до вlдома працlвникlв.

s. вIдповIдАльнIсть зА порушЕння трудовоi дисциплtни
l. IIорушенrrя трудовот дисцип;riни, тобто невикоtrаrrня або ненапежне виконання з вини

працiвника покпадених на Ilього трудових обов'язкiв, передбачених цими Правилами,
jlокальними нормативними актами ТоВ <ЗДЦ>. посадовими iнструкuiями. рitttеннями
(ttака]а\lи.) I^еttеральногО дипектора. тягяе за собою вrкиття заходiв дисци пл iнарногtr

с,гягнен ня або громадського вп.lIиву.

2. За порушення трудовоi дисциплiни
заходи стягнення:

до працiвника можуть бути застосованi ваступнi

оголошення подяки;
заохочення у формi грошовоi премii;
нагородження цiнним подарунком.
заохочення застосовуються Роботодавцем та вiдображаються наказом, який

догана (згiдно п,1 ч.1 cT,l47 КЗП[I Украfни):
звiльнення (згiдно п. 2 ч.| ст.14'7 КЗПП Украiни).

!исциплiнарне стягнення застосовусться роботодавцем безпосередньо за виявленнямJ.
проступку. але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звlльнення

прашiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або перебування його у
вiдпустui.
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flисциплiнарне стягнення не Ntоже бути накладене пiзнiше rпести мiсяцiв з дня вчинення
проступку
4. ДО застtlсуваНня дисциплiнарного с,lягнення роботодавечь повинен зажадаr и вiд
llорушника трудовот дисциплiни письмовi пояснення, У разi вiдмови працiвника вiл надання
пояснень склада€ться вiдповiдний акт. Вiдмова працiвника надати пояснення не €
переIIIкодою для застосування стягнення.
5. За кожне порушення грудово'i дисциплiни може бути застосовано лише одне
дисциплiнарне стягнення.
6. При обраннi виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен
враховуlrати ступiнь тяжкостi вчиненого проступку i заподiяну ним шкоду, обставини, за
яких вчинено проступок. i попередню роботу прачiвник
7. Стягнення огоJlошуеться в наказi i повiдомляеться працiвниковi пiд пiдпис. Якщо
працiвник вiдл.tilв,,rясться вiд пi,,1лис1, складасться вiдповiдний акт,
8. Якцtr протягоl\1 року з jlня накладення дисциплiнарного стягнення прачiвника не бу:е
пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH вважаеться таким, що не мав
дисциплiнарнОI,о стягнення. Якщо працiвНик не допустИв новогО порушення трудовоi
дисциплiни iдо того }к проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути зняте
.llcl закiн чеll ня о.цного року.Q. Пр,,tягОм clpoк} ,1iT лис ut Iлл iнарного стяlнення lа.ходи заохочення ло працiвника не,]астосовуються.

l0. Залежно вiд тяжкостi зrliйсненого проступку притягнення працiвника до
,tисuип:tiнарноi Bi, tпrl вiдап ыlостi не виключас ,lакож за]rучення його до iнших видiв
вi,;(повiдапьтrостi матерiальноТ, адмiнiстративноТ. кримiначьноТ.

9. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНЦЯ
1. flaHi Г[равила набуваютЬ чинностi з моментУ ii затвердженНя Зага.тьними зборами
працiвнлrкiв.
2. ЗмiIrи Та ,rloповненtlя до цих Правил затверджуються Заг'а_,rьними зборами працiвникiв
't,a о(lорм;lкlrо,Гься додаткоМ до тlих ПравиЛ. або шляхоМ ix викладення в новiЙ редакцii.
I [рийняття HoBoi редакцiТ Правил автоматичtlо призвOдить до припинення дiТ попереднього
докуNlенту,
3. У разi невiдповiдностi буль-яких положень цих правил
УкраiItи. ),T.tI. ), зв'язк}. iз приiiняттяrr нових норl\tати вно-правових
.tiяти .,tише у час,tиlti яка не суперечl]ть чин}Iом)/ законодавству.,1. Прави-ла внутрiшнього .rрудового 

розпорядку вивiш),rоть на
мiсцi.

Вiд працiвникiв
Представник
Надiя

чинному законодавству
aKTiB, цi Правила булуть

видному та дост}rпному

Bi,I
I'eH
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