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l. Загальнi положення

1.1, Сторонами колективноI.о договору е:

- Роботодавець ТОВ <<Закарпатськшй
Бiryнець Наталii Iвашiвнп (надалi
одного боку, та

центр MiIcpoxipyprii ока> в особi директора
iменуеться кТовариство>, <Роботодавець >), з

- Працiвники Тов <закарпатськпй цептр мiкрохiрургii ока> в особi обраного i
уповновая(еного представника прачiвникiв Мазур €вгенii Васплiвнп (нада,ri
iменустьсЯ кПрацiвники>), з iншого боку, разом iмЪнуюrьс" Сторони, y*n-" дu"rt
Щоговiр про наступнi взаемнi зобов'язання.

1.2. I]еЙ flоговiр укладениЙ вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни (Закону Украiни
<Про колектиВнi договори. та _угоди); кодексУ законiв прО npuu. У*рлrr; ЗаконуУlраiЪи кПро оплату працi>; Закону Украiни-,,Про о"оро"у пЪацiu; Зако"у УкраiЪи
<про вiдпустки>; Закону Украiъи кпро зайнятiсть населення та iнших нормаtивних
aKTiB УкраТни) i с локальним нормативно-правовим актом, який регулюс виробничi,
труловi i соцiа,rьно-економiчнi вiдносини мiж Роботодавцем i Працiвниками на ocHoBi
взасмного узгодження iHTepeciB cTopiH.

1.3. L{ей flоговiр укладено з метою:
чiткого визначення прав та обов'язкiв CTopiH цього !оговору;

- регулювання та удосконаIення умов оIrлати працi;
- визначення основних llолоrкень та створення умов для додержання правил

внутрiшнього трудового розпорядку працiвниками Роботодавця;
- вирiшення iнших питань, пов'язаних з фiнансово-господарською та виробничою

дiяльнiстю Роботодавця;

- забезпечеНня дiловиХ взаtмовiдносин мiж Роботодавцем та його працiвниками.
1,4, Предметом цього flоговору е переважно додатковi, порiвняно з чинним законодzlвство!!1

УкраiЪи, положенЕя з оплати та р{ов працi, соцiа,тьнi питання для працiвникiв
товариства, гарантii якi надаю.гься Роботодавцем.

1.5. Положення цього !оговору поширюються на Bcix працiвникiв Роботодавця, в томучислi i тих, якi влаштyються на роботу вже у l,ерiод чинностi .Щоговору, i е
обов'язковими як для Роботодавця! так i для кожного Працiвника Роботодавця, Вказанi
р,ови У випадкУ буль-якиХ спорiв i розбiжностей не vожутЬ трактуватися як TaKi- цо
погiршують, порiвняно з дiючим законод!lвством УкраiЪи, попо*Ёпп" працiвникiв, в
lншому випадку вони визнаються недiйсними. З умовами !оговору повиннi бути
ознайомленi Bci працiвники Товариства.

1.6. Сторони визнають цей !оговiр нормативно-правовим актом i зобов'язуються
виконувати встановленi в ньопtу норми, умови i домовленостi. Жодна з cTopiH не можев односторонньому порядку приймати рiшення, що змiнюють, доповнюють,
припиняють чи вiдмiняють зобов'яэання, норми чи положення цього !оговору.

1,7. !оговiр набувас чинностi з дня його пiдписання уповноваженими представниками
CTopiH. Строк чцппостi !оговору становить п'яiь poKiB. Пiдписаний с,tоронами
!оговiР пiдлягае повiдолrнiй реестрацiТ в мiсцевих органах виконавчоТ влади або в
виконавчих органах мiсцевого самоврядування.

1.8. Особливi питання чинностi !оговору:
- Пiсля закiнчення строку -rii колективний логовiр, угода продовжуе дiяти до того часу,

поки сторони не укладуть новltй або не перег-пян\.ть чинний, якщо iнше не передбачено
ДОГОВОРОlч1, УГОДОЮ;

- .Щоговiр зберiгае чиннiсть У разi змiни складу, структури, найменування
уповнова>кеного РоботоJавцеrI органу,. вiд irreHi якого ук;Iадено цей !оговiр;
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- у разi реорганiзацiТ товариства цей Договiр зберiга€ свою чиннiсть протягом строку, на
який його укладено, або може бри переглявутий за згодою CTopiH;

- у разi змiни власника чиннiсть Щоговору зберiгасться протягом строку його дii, але не

бiльше одного року, впродов;к якого Сторони зобов'язанi розпочати переговори про

укладення нового чи змiну або доповнення цього .Щоговору;

- у разi лiквiдацii товариства цей .Щоговiр дiе протягом усього строку проведення
лiквiдацii.

2. Органiзацiя працi, змiпи в органiзацii впробництва i працi,
забезпечення продуктпвноi зайпятостi

2.1. Буль-який трудовий договiр (контракт), }кладений Роботодавцем iз працiвником, не
може суперечити цьому .Щоговору в тiй частинi, що працiвниковi надасться менше прав
за трудовим договором (концактом), нiж за цим Колективним договором.

2.2, Роботодавець зобов'язаний передбачити у трудовому договорi (KoHTpaKTi) або

розробити та затвердити дJuI кожного працiвника в посадових iнструкltiях його

фlнкцiональнi обов'язки, ознйомити його з ними та вимагати ix виконання.

2.3. Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати своI обов'язки,
працювати чесно i срллiнно. дотримратися дисциплiни працi. своечасно i точно
виконувати розпорядження Роботодавця та уповноважених ним осiб, дотримуватися
трудовоi i технологiчноi дисциплiни. вимог нормативних aKTiB з охорони прачi.
дбай.циво ставитися до майна Роботодавц-lл, на прохання Роботодавця негайно надавати
звiти про виконання cBoix безпосереднiх обов'язкiв.

2.4. Bci працiвники Роботодавця зобов'язуються не розголош}tsати конфiденцiйну
iнформацiю Роботодавця, що була оголошена такою в установленому порядку i яка
стала iM вiдома при виконаннi ix трудових обов'язкiв.

2.5. У разi проведення за рахунок коштiв товариства професiйноi пiдготовки чи

переквмiфiкацi'i працiвника з вiдривом вiд виробництва Роботодавець зберiгае за ним
мiсце роботи (посалу) та його середню заробiтн1, плату, забезпечу€ працевлаштування
працiвника за наброю з iнiцiативи Роботодавця новою професiсю.

2.б. Робо,годавець при запровадженнi нових або змiнi дiючих умов оплати працi в бiк
погiршення або при змiнi iнших iстотних умов працi зобов'язаний повiдомити
працiвника не пiзнiше Hixl за 2 мiсяцi до ii запровадже}rня або змiни.

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

- передбаченi трудовим законоJ(авством.

2.8. При проведеннi реорганiзачii, скороченнi чисельностi чи штату працiвниКiв
Робоtодавець не пiзнiше як ]а два мiсячi персонально письмово попереджаС СвОiХ

прачiвникiв про наступне звi.lьнення та зобов'язусться злiйснювати звiльнеННЯ ЛИШе

пiсля використання Bcix можливостей по забезпеченню працiвникiв роботоЮ на iНШОМУ

робочому мiсцi Товариства.

2.9. При скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзаuii
виробниuтва i лрачi переваЖНL. ПРаВО на залишення на роботi надасться праuiвникам з

бiльш високою квалiфiкацiсю i продlктивнiстю прачi. Пр, рiвних умовах
продуктивностi лрачi i квалiфiкацii перевага в запишеннi на роботi надаеться згiДно

статгi 42 Кодексу законiв про працю Укра'iни.

2,10. Роботодавець зобов'язу€ться зберiгати протягом одного року за прашiвникамИ.

вивiльненими з Товариства з лiдсrав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП УКРаiНИ. ПРаВО На

уклалання трудового договору у разi повторного прийняття на роботу- }, випадку
проведення прийняття на роботу працiвникiв аналогiчноi квмiфiкаuii, та ВiДНОВЛЮВаТИ

для них соцiально-побутовi пi.;tьги на piBHi не меншому нiж до звiльнення.
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2.11. робо,годавець зобов,язуеться не здiйснювати прийнятrя на роботу нових працiвникiв у

разi використання режимiв неповноi зайнятостi на товариствi (з iнiцiативи товариства)

та якщо передбачаються MacoBi звiльнення працiвникiв.

2.12. Робо годавечь зобов'язугться. за можливостi. надавати працiвникам товариства

безоплатнi юридичнi консультачiт та необхiдну iнформацiю щодо чинного трудового

законодавства, гарантiй на працю, соцiально-економiчних пiльг, передбачених

законодавством i колективним договором.

3. Оплата працi, встановлення формш, системи,

розмiрiв заробiтноi платп й irrших видiв трудових виплат

3.1. Сторони визнають, що основою органiзацii оплати працi € кошти. що отриму€

товариство за реа,тiзованi прод}кцiю, товари та пос,,1уги.

3.2. Сторони домовилися здiйснювати оплату прачi на ocHoBi почасовоi системи оплати

npuui. Oa"o""u заробiтна плата прачiвникiв Роботодавця встановлюсться у вигля:i

мiсячних посадових окладiв для керiвяикiв, професiоналiв, фахiвцiв i технiчних

службовцiв вiдповiдно до затвердженого штатного розкладу товариства, цо дiс }

звiтному перiодi.

3.3. РозмiР ocHoBHoi заробiтrrоI плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну норм1,

працi не може бlтЙ нижчиi\.{ за розмiр мiнiмальноТ заробiтноi плати. У разi роботи
Праuiвника на умовах неповного робочого часу, а такох п.)и невиконаннi Працiвникоrrr

у повному обсязi мiсячноi норми прачi мiнiмальна заробiтна плата виплаччсться

, пропорчiйно до виконаноТ норми працi.

З.4. KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв прачiвникiв Роботодавця встановлюються ),

*о*rь*у випадку iндивiдуа,тыrо у вiдповiдностi з посадою! квалiфiкацiею, складнiстю

та умовами виконуваноi роботи, i доводяться до його вiдома при ознайомленнi

праuiвника з накaвоv. Водночас :о вiдома працiвника доводи,l ься порядок i строк

u"nnur" заробirноi плати. умови. згiдно з якими можуть здiйснюватися утриvання iз

заробiтноi плати.

3.5. Заробiтна плата виплачусться лрэцiвникам за мiсцем роботи виключно в гроulовiй

формi У грошових знаках, що Iuають законний обiг на територii УкраiЪи,

3.6. Роботодавець зобов'язаний повiдомляти працiвникiв, на ixню вимогу, при кожнiй

виплатi заробiтноi плати про данi. що належать до перiоду. за який проводиться оплата

праui:

- загальну суму заробiтноi плати з розшифровкою за видами виплат;

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

- суму заробiтноi плати, що наJIежить до виплати.

3.7. У разi затримки виплати заробiтно'i плати Роботодавець зобов'язаний надавати

уповновФкеному представнику праuвникiв iнформацiю про наявнiсть kotItTiB на

рахунках товариства.

3.8. Компенсацiя прыliвникаNt вцати части}iи заробiтноi плати у зв'язку iз порушенням

cTpoKiB iT виплати провадиться вiдповiдно до iндексу зростання цiн на споживчi товари

iтарифiв на послуги у порядк}, встановленому чинним законодавством,

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

з.10. Забороняються вiдрахування iз заробiтноi плати, метою яких € пряма чи непряма сплата

.,рuцi"п"*о" робоiодавцЮ чи бу,lь-якому посередниковi за одержання або збереження

роботи.
3.11. Робо,rодавець ма€ право запроваджувати HoBi або змiяювати дiючi на товариствi умови

оплати працi за погодженням з уповновФкеним представником l повrдомляти

r t:-
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працiвникiв про ix запровадження або змiни в строки. встановленi трудовим

законодавством.

З.l2. При фiнансових можливостях та наявностi приб,,тк1, Роботодавець ма€ право

встановити працiвникам додатковi заохочувмьнi та компенсацiйнi виплати.

3.13. Вiдомостi про оплату працi працiвникiв Роботодавця надilються TpeTiM особам лише у
випадках, прямо перелбачених зilконодавством, або за згодою чи на вимогу працiвника.

3.14. оплата праui прачiвникiв товариства здiйснюсться в першочерговому порядку. Bci iншi
платежi здiйснююr ься товариствоv пiсля виконання зобов'язань щодо оплати працi,

3.15. Положення про оплату працi. що дiе на товариствi, наведено в ,Щодатку 1 до цього

flоговору.
3.1б. ПоложенНя про премiюВання працiвниКiв товариства наведено в .Щодатку 2 до цього

[оговору.

4. Вставов;rення гарантiй, компенсдцiй i пiльг

4.1. Прачiвникам надаються гарантii, компенсацii та пiльги при службових вiдрядженнях,

при переiздi на роботу в iншу мiсцевiсть та в iнших випадках, передбачених чинним

законодавством Украiни.

4.2. Роботодавець зобов'язуеться за власний рахунок проводити медичнi огляди

працiвникiв, якi передбаченi чинним законодавством.

4.3. Роботодавець гарантуе надання працiвникам вiльного часу дJlя проходження медичних

оглядiв. одержання vедичноi допомоги- явки до державних органiв за Тх викликами
(повiстками) без проведення будь-яких вiдрахувань iз заробiтно'i плати або iнших

необrрунтованих санкцiЙ.

4.4. Прачiвники, якi використовують своi iнструменти для потреб товариства, мають право

на одержalння компенсацii за ix зношувrшIiя (амортизацiю).

4.5. При фiнансових можливостях та HMBHocTi прибутку Роботодавець може надавати

наступнi соцiальнi пiльги:

- повна або часткова оплата лiкування працiвника у лiкарнi, при тяжкiй хворобi

(пошкодженнi, TpaBMi, тощо); 
близьких- видiлення коштiв на оплату ритуальних послуг у випадку смертt працlвника,

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

- надаIlня матерiальноi доломоги Jo вiдпусток, ювiлейних та пам'ятних дат, як в

грошовiй, так i в натуральнiй формi тощо,

4.6. Роботодавець зобов'язусться:

- створювати умови працi, якi дозволяли б жiнкам i чоловiкам здiйснювати трудову

дiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi:

- забезпечувати жiнкам i чо;tовiкам можливiсть сумiщати трудову дiяльнiсть iз

сiмейними обов'язками;

- здiйснювати piBHy оплату працi жiнок i чоловiкiв прлr однаковiй квалiфiкацii та

однакових умовах прачi:

- вживати заходiв цодо створеЕня безпечних дJUl життя i здоров'я умов працi,

5. Ре:ким роботп та вiдпочпнку

5.1. Режим роботи та вiдпочинку встановлюеться вiдповiдно до затверджених зzгаJIьними

зборами працiвникiв Правил внутрiшнього трудового розпорядку,

5.2. Сторони домовились про те, що:

- загальна трива,riсть робочого часу Ile повинна перевищувати 40 годин на тиждень;
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- для медичного персоналу встановлюсться скорочений робочий час вiдповiдно до
наказу МОЗ Украiни вiд 25.05.2006 р. JФ 319 <Про затвердження норм робочого часу
для працiвникiв закладiв та установ охорони здоров'я>;

- режим роботи працiвникiв визначаеться Правилами вну,грiшнього трудового
розпорядку, якi затвердженi Загальними зборами прачiвникiв;

- окремим працiвникам товариства за узгодженням з Роботодавцем може бути
встановлений гнучкий графiк роботи;

- прачiвникам надасться можливiсть працюваlи на умовах неповного робочого часу з
оплатою пропорчiйно вiдпрацьованому часу (фактичному обсягу виконаноТ роботи), зi
збереженням трудових прав прачiвникiв на оплачуванi вiдпусrки повноi тривалосri.
Bcix гарантiй, пiльг, компенсацiй, установлених трудов;Iм договором;

- робо,га, що викону€ться працiвником за його iнiцiативою у межах встановленого
завдання пiсля закiнчення робочого дня, понаднормовою не ввzDкасться та сплаччсться
у звичайному порядку.

5.З. Роботодавець при прийомi на роботу зобов'язаний роз'яснити кожному працiвниковi
його права та обов'язки. ознайомити його пiд пiлпис про умови праui. наявнiсть на його

робочому мiсцi небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв за результатами
атестацii робочого мiсця та про можливi наслiдки ix впливу на здоров'я, а також про
права працiвника на отримання 1, зв'язку з цим пiльг i компенсацiй вiдповiдно до
чинного законодавства УкраТни.

5.4. Роботодавець зобов'язусться погоджувати з представниками прачiвникiв змiни
тривалостi робочого дня (тил<ня).

5.5. Щорiчна основна вiдrryстка Jля працiвникiв Bc,I ановл,осться тривалiсгю:

директору товариства - 24 капендарних днi;
- лiкарям Bcix спецiальностей -24 капендарних днi;
- молодшим спецiалiстам з медичною освiтою - 24 календарних лнi:
- адмiнiстраторам - 24 календарних днi:

особам з iнвалiднiстю I i lI груп - 30 календарних днiв;
- особам з iнвалiднiстю III групи - 2б календарних днiв;
- iншим працiвникам - 24 календарних днi.

5.6. Роботодавечь зобов'язусться надirваl и прачiвникам товариства щорiчнi додатковi
вiдпустки вiдповiдно до додатку 4.

5.7. У розрахlнок часу. що дас п])аво праuiвнику на додаткову вi:пустку. зараховуються
днi, коли BiH фактично був зайнятий на роботах з особливим характером прачi не
менше половини тривапостi робочого дня. встановле;Iого для прачiвникiв цих
виробництв, робiт, професiй i посад.

5.8. Витрати. пов'язанi з оплатою щорiчних основних та додаткових вiлпусток.
здiйснюються за рахунок коштiв товариства, призначених на оплату прачi.

5.9. Графiк вiлпусток склаJасться на кожний календарний piK не пiзнiше п'ятого сiчня
поточного року iдоволиться до вiдоvа Bcix прачiвникiв. При визначеннi черговостi
вiдп),сток враховуються необхiдность забезпечення нормальноi роботи товариства,
створення сприятливих ),мов для вiдпочинку працiвникiв, сiмейнi й iншi особистi
обставини кожного прачiвника. Перелiк категорiй працiвникiв, що мають право на
надання вiдпустки у зручний д.;Iя них час, визначений ст. l0 Закону Украiни кПро
вiдпустки>.

5.10. У випадках. передбачених ст.25 Закону Украiни кПро вiдпустки>, працiвнику за його
бажанням надасться в обов'язковоltл), порядку вiдпустка без збереження заробiтноТ
платlл-
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За сiмейними обставинами та з iнших причин працiвнику може бути надана вiдпустка

без збереження заробiтноТ плати на TepMiH. обуrчrовлений угодою мiж працiвником та

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

6. ПИвищеяняквалiфiкацii

6.1. Роботодавець зобов'язУсться свосчасно надавати мо;кливiсть yciM лiкарям та

молодшим спецiалiстам з медичною освiтою (серелньому медиЧНОМУ ПеРСОНа.ТУ)

пiдвищувати свою квалiфiкацiю ш:rяхом вiдповiдного навчання на курсах або

стажування.

6.2. Роботодавець забезпечус органiзацiю пiдвищення квалiфiкацii iнших категорiЙ фаХiВЦiВ
i працiвникiв товариства вiдповiдно до виробничоi потреби та згiдно з планаvи, у т. ч.

шляхо]\{ проведеIIня .;rекцili. ceMiHapiB та треттiнгiв як на базi товариства. так i в iнших

зак,цадах на договiрних засадах.

7. Охорона працi та здоров'я

7.1. Забезпечення безпеки умов працi с обов'язком Роботодавця, що органiзуе умови прачi

на робочому мiсцi, безпеку гехнологiчних прочесiв, механiзмiв, машин, устаткування,
iнших засобiв виробництва, наявнiсть засобiв захисту i,суJорiй вiдповiдностi до вимог

правил з охорони працi та локальних докlttентiв товариства.

7.2. На товариствi затвердженi та дiють:

- iHcTpyKuii з охороЕи працi для кожrrоi посади вiдповiдно до штатного розписуi

- iHcTpyKuii з охорони прачi при роботi з медичним та iншим обладнанням;

- iнструкчiя по наданню домедичноI допомоги при нещасних випадках i в екстремальних

ситуацiях;

- положення про порядок провеJення iнструктажiв з питань охорони прачi:

iнструкuiя вст}пного iнструктажу з охороl,и прачi:

- iнструкцiя з охороЕи працi при застосуваннi первинних засобiв пожежогасiння, iх

утримання та зберiгання;

- iнструкцiя з охорони прачi при експлуатацii електрооб"T аднання;

- положення про порядок забезпечення прачiвникiв Lпецiальним одягом га iншиvи

засоба]\,lи iндивiдуального захисту;

- положення про порядок проведення медичних оглядiв праuiвникiв певних категорiй

тощо,

7.з. РоботодаВець здiйснкlС cBo'i повноваЖення у питаннях охорони прачi повнiсгк, 1

вiдповiдностi до закону украiни кпро охорону працi>, кзпп украiни, нормативно_

правовиХ aKTiB, локальних aKTiB товариства та даного Колективного договору,

7.4. Фiнансування охорони працi здiйснюсться 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 полегшеЕня i оздоровлення уN,lов працi працiвникiв шляхом

впровадження проl.ресивних технологiй, досягнень науки i технiки, засобiв

механiзацii га автоматизацiТ виробничтва. вимог ергоноviки. позитивного досвiду з

охорони працi, зниження та усунення запиленостl та загазованостl повlтря у
u"рЬбп"ч"i примiщеннях. зниження iнтенсивностi шуму. вiбраuiТ. випроviнкlвань

тощо;

- системитиЧно проволити iHcTpyKTaжi (навчання) робiтникiв та посадових осiб, якi

повиннi проводити попередню, перiодичну перевiрку знань з охорони працil

- вирiшувати литання щодо прове]ення дослiджень умов працi. атестацiТ робочих мiсць

на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам про охорону працii
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- завчасно здiйснювати заходи щодо пiдготовки примiщень до роботи в осiнньо-зимовий
перiод;

- здiйснювати заходи щодо приведення умов працi жiнок та осiб з iнвалiднiстю до вимог
HopMal ивних aKTiB з охорони прачi:

- забезпечити компенсацilо прачiвникам витрат на придбання лiкiв та лiкування
iнфекцiйних хвороб, отриманих унаслiдок виконання службових обов'язкiв або тих, що
обумовленi умовами прачi:

- ]аборониlи застосування прачi жiнок на важких роботм. а також залучення жiнок:,о
пiдiймання та перемiщення важких речей. маса яких перевищус встановленi для них
граничнi норми;

- забезпечити працюючих необхiдною документацiсю з охорони праui - збiрником
нормативних aKriB та методичною.titературою:

- безоплатно забезпечувати прачiвникiв за встановленими нормами гiгiснiчним.
спецiальним одягом та засобапIи iндивiдуального захисту (Jодаток 5);

- ,]оукомплектувати та уrримувати засоби iндивiдуального захисту прачiвникiв
вiдповiдно до норм з охорони працi (ст. l64 КЗпП);

- забезпечити наявнiсть бiля Bcix умивальникiв у примiщеннях товариства (в санвузлах,
кабiнетах лiкарiв, iнших допопtiжних примiщеннях) достатньоi кiлькiстi мийних засобiв
(в рiдкiй формi) та паперових рушникiв:

- забезпечити кабiнети лiкарiв та примiщення, де працю€ середнiй та молодпlий
ме.lиqний персонал. достатньою кiлькiстю шкiрн их антисептикi в:

- зас]рахувати на випмок зараження BipycoM ivунолефiчиту. Iепа]иту <В> лiкарiв.
середнiй медперсонал, мо;lодший I\iедперсонал, чия робота пов'язана з кров'ю;

- проводити систематичний ана.riз стану захворюваностi i випадкiв тимчасовоi
непрацездатносr i прачiвникiв ,Iовариства та вживати заходiв щоло ус)нення лричин
захворювань:

- проводити сво€часне розслiдl,вання та облiк неш(асних випадкiв на виробвицтвi та

професiйних захворювань i аварiй lIa товариствi.

7.б. Працiвник зобовlязу€ться:

- знати i виконувати вимоги норvативних aKTiB про охорону прачi. правила поводження з

маш!lнами, механiзмами. устаткуванням та iншими засобами виробництва,
користуватися засобами колективного та iндивiдуального захисту;

- .1одержуваr и зобов'язань шодо охорони працi:

- проходити у встановленому пOрядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди;

- спiвпрацювати з Роботодавцем у ,:правi органiзацii безпечних та нешкiдливих умов
прачi, особисто вживати посильних заходiв щодо усуЕення буль-якоi ВИРОбНИЧОi

ситуацii, яка створюс загрозч його життю чи здоров'ю або людей, якi його оточують. i

навколишньому природном} середовищу, повiдомляти про небезпеку свого
безпосереднього керiвника або iншу посадову особу;

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

iндивiдуального захисту;

- виконувати iншi виvоги з питань охорони прашi.

7.7. Прачiвники зобов'язуються використовувати наданi iм у користування (розпорядження)

транспортнi засоби, TexHiKy й iнше майно Роботодавця тiльки в службових цiлях.

7.8. Праuiвники мають право вiдмовитися вiд лор)^Iеноi роботи. при якiй створюеться

ситуацiя, небезпечна для iхнього життя i здоров'я, якщо TaKi умови пря]\,tо не

передбаченi трудовимИ договорамt{ (концlактами), а TaKO)I\ для життя iздоров'я iнlIIих

_цюдей i навколишнього середовища.
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7.9. Вiдшкодування шкоди, заподiяноi працiвниковi внаслijlок ушкодження його здоров'я
або 1 разi cMepri прачiвника. з]iйснюсться Фондом соцiального страхування вiдповiдно
.1о Закону Украiни <Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування )).

7.10. За працiвниками. якi втрати.rи працездатнiсть у зв'язку з нещасним випадком на
виробництвi або професiйним зiжворюваяням, зберiгаються мiсце роботи (посада) та
серелня заробi rHa пла,l а на весь перiод до вiдновлення працездатносri або ]о
встановлення стiйкоi втрати професiйноi працездатностi. У разi неможливостi
виконання потерпiлим попередньо'i роботи проводяться його навчання i

переквал iфiкачiя. а також праIlевлашт),ван ня вiдповiдно до медичних рекомендачiй.
7.1l. Прачiвник мас право розiрвати труловий договiр за власним бажанням, якщо

роботодавець не виконус законодавства про охорону працi. не додержусться умов
ко_lективного договору з цих питань. У uboMy разi праrtiвниковi виплачусться вихiдна
.]опоvога в розмiрi тримiсячного заробiтку.

7.12. Уповноважений представник працiвникiв зобов'язу€ться сприяти проведенню й
вимагати виконання у повноI\,tу обсязi комплексних органiзацiйно-технiчних заходiв
шо]о.fосяI нення всlанов.lени\ нормаrивiв з охорони прачi.

8. Гарант ii дiяльностi прсдставцикд працiвникiв

8.1. Роботодавець сприя€ створенню натежних умов дтя дiяльностi представника
працiвникiв на товариствi та l,apaнTyc свободу проведення в неробочий час загаJIьних
зборiв лраuiвникiв.

8.2. !ля реапiзацii cвoix повновФкень представник працiвникiв ма€ право:

- представляти iнтереси працiвникiв у питаннях зайнятостi, заробiтноi плати, умов працi
i соцiа:tьного побуту, встановлення пiльг i компенсацiй;

- з:iйснюваrи конIроль за свосчаснiсlю i правильнiстю нарахування заробiтноi плаlи.
чтримань iз заробi гноi плати. засlосування узгоджених премiальних положень- пiлы i

компенсацiй: впровадженням. змiною та переглядом норм прачi. недопушенням робiт 1

понаднормовий час;

- перевiряти правильнiсть внесення записiв у наявнi неочифрованi труловi книжки i

використання вiдпусток;

- проводити перевiрку дотримання на товариствi трудового законодавства, умов охорони
прачi;

- розмiщувати власну iнформацiю у примiщеннях i на тери-орilL товариства в доступних
.1л я працiвникiв мiсцях:

- контролювати правильнiсть розслiдування i облiку нещасних випадкiв на виробництвi;

- вимагаги i олержувати вiд Роботодавшя iнформаuiю та пояснення щоло умов праui.
виконання .Щоговору та додержання законодавства про працю та соцiально-
економiчних прав працiвн икiв:

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

- забезпечувати гхаснiсть прийнятих рiшень прачiвникам тощо.

8.3. Сторони домовилися на прIlнци.tах соцiального партнерс] ва проводити зустрiчi.
консультацii, iнформувати прачiвникiв товариства через його обраного представника
лро плани i напрями розвитку товариства.

8.4. Роботодавець зобов'язусться в тижневий строк надавати на запити представника
праuiвникiв iнформачiкl lцсдо умов та оп.lати прачi прачiвникiв. соцiа_пьно-

економiчного розвитку товариства та виконання коjIективного договору.

8.5. Представник працiвникiв зобов'язуеться:

- ознайомлювати працiвникiв iз iнформачiсю. одержаною вiд Роботодавця з питань,
пов'язаних з працею i соцiальн о-економiчним розвитком Прачiвникiв Роботодавця.
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- вживати заходiв до попередження трудов}Iх конфлiюiв у колективi товариства, а у разi

ix виникневця сприяти ix позитивному розв'язанню тощо,

9. Заключпi положення

9.1. Роботодавець:

- протягоМ мiсяця пiсля пiдписання цього.Щоговору Сторонами подас його на ресстрацiю

дЬ вiдповiдного мiсцевого органу державноJ виконавчоi влади або викояавчого органу

мiсцевого самоврядування;

- протягоМ п.яти робочих днiв пiсля ре€страцii забезпечуе тира)кування цього,Щоговору i

.fовелення його змiсту до Bcix працiвникiв Роботодавця;

- протягом усього TepMiHy дii !оговору забезпечуе ознайомлення пiд розпис Bcix тих, з

ким чк-цада€ться трудовий догtrвiр.

9.2. КонтролЬ за виконанняМ положень ,ЩоговорУ здiйснюсться безпосередньо. Сторонами в

особi директора товариства та уповноваженого представника працlвникlв. в порядку!

обговореному ними в окремiй уснiй (письмовiй) уголi, При здiйсненнi контролю

Сторони зобЪв'язанi надавати один одному всю необхiцну для цього iнформачiю.

сторони щорiчно до 20 лютi,lго звiтують про виконання колективного договору за

поперелнiй piK.

9.з. особи. виннi у невиконаннi положень ,щоговору, несуть вiдповtдальнlсть згlдно з

законодавством. Вiдповiдальrrими за дотримання умов ,Щоговору особами с: вiл

работодавця - Директор товариства. вiд працiвникiв - обраний представник,

9.4. СторонИ домовилисЯ негайнО i безпосереднЬо спiвпрацювати в разi будь-якого

конфлiкту або порушення yvoB .Д,оговору з метою знайти взасмно прийнятне рiшення

проблем, якi виникли.

9.5. Невiд'смною частиною даного !оговору е.Щодатки,

9.б. Змiни, лоповЕеннЯ ло !,оговорУ вносяться Сторонами шляхом укладання додаткових

угол. якi с невiд'смними частинами ,щоговору. або викладенням Колективного договору

в новiй релакчiт. Пропозичii однiеi Сторони щодо змiн i доповнень до Договору €

обов'язковими для розгляду iншою Стороною,

9.7. ,Щоговiр укладено в трьох примiрниках, що зберiгаються у кожно'i iз CTopiH та в органi.

який проводить повiдомну реестрачiю, i мають однакову юридичrrу силу,

Перелiк додаткiв до договору:

l. По;lоження про оплаry працi.

2. Положення про премiювання,

3. Перелiк професiй i посад прачiвникiв, якi мають право на ruорiчну додаткову

вiдпустку.
4.ПерелiкпрофесiйiпосадпраЦiвникiв,якимВиДа€тЬсябезоплатноспецодяГтаlншt

засоби iндивiдуаJlьного захисту,

5. Копlплексний план захоlliв щодо органiзачiт роботи з охо1-1они прашi,

6. Правила внутрiшнього трудового розпорядку

Вiд працiвникiв

Представник €вгенiя МАЗУР
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!оdаtпок l
d о Колекmuвн oz о D oz овору

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату працi в ТОВ ((ЗакарпатськиЙ центр MiKpoxipypгii ока>}

l. Загальнi положепня та визначення

1.1. Метою цього Положення с забезпечення мотивацiТ персоншrу на ефективну працю.
спря\,tовану на задоволення потреб працiвникiв ТОВ <Закарпатський центр
r.riкрохiрургii ока>> (далi - товариство) i досягнення цiлей товариства в умовах iснуючоi
еконсrмiчноi ситуачiТ в УкраiЪi.

1.2. Положення розроблене на пiдставi:

- Колеку законiв про прачю Укра'thи:

- Закону Украiни кПро оплату працiu вiл 24.03.1995 р. JФl08/95-BP;

- Закону Украiни кПро охорону прачi> вiл 14.10.1992 р. М2694-ХII;

- Податкового Колексу вiд 02.12.20l0 р. Nq 2755-Vl;
Iнструкцii зi статистики заробiтноi пJIати, затверджена наказом .ЩержавноГО KoMiTeTy

статистики УкраiЪи вiл 13,01.2004 р. N 5;

- Статру товариства.

l3. Це Пtr-rоження визначас систем) оплати прачi на товариствi. 'ii стрl ктуру. строки i

перiоtичнiсть виплаlи заробiтноi п.rати. iншi пиlання оплати прачi прачiвникiв
товариства.

l.{. !жерелом кош,tiв на оплат1 прачi с час]ина доходу та iншi кошти. олержанi 1

результатi господарськоi дiяльностi товариства вiдповiдно до чинного законодавства.

2. Система та порялок оплати працi

2.1. З урахуванням специфiкrl, змiсту i напрямкiв господарськоi дiяльностi на товариствi

застосовуеться Ilочасова системи оплати працi (за мiсячними посадовими оКлаДаМИ ДЛЯ

керiвникiв, професiона.riв, фахiвчiв i технiчпих сл}жбовцiв).

2.2. оплата працi здiйснюсться у виглядi нарахування й виплати працiвникам заробiтноi
плати та iнших додаткових t]иплат. передбачених чинним законодавством УкраiЪи,
Колективним договором i цим Положенням.

2.3. Розмiр заробiтноi плати працiвника товариства зa}лежить вiд складностi та умов
виконуваноТ роботи, професiйно-лiлових якостей працiвника, результатiв його праui та

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

2.,{. Заробiтна ллата встановлю€ться з такого розрахунку. що вона не може бlти нижче за

встановлений державою плiнiма,rьний розмiр (ч. l ст, 95 КЗпП Украiни) при виконанiй
працiвником мiсячнiй, погодиннiй HopMi прачi (виконаному обсязi робiт). В перiод мiж
переглядом розмiру мiнiмальноI заробiтноТ п-,1ати iндивiдумьна заробiтна плата

пiдлягас iндексацiт згiдно з чинним законодавством.

2.5. Заробiтна плата працiвнИкiв товариства складасться з посадового окладу й iнших
заохочyвальних та компенсацiйних виплат, а саме:
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- пОсадовиЙ оклад встановлюсться працiвникам товариства вiдповiдно до затвердженого
штатнOго розкладу. що дiс у звi,l ному перiодi:

- iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати у формi винагород за виконання разових
робiт першорядноi важливостi лрацiвникам товариства. що приймають активну участь
}, розробцi та реалiзацiТ проектiв. виконаннi термiнових робiт, у формi матерiальноТ
допоvоги й iнших компенсацiйних виплат призначаються вiдповiдно до чинного
законодавства.

2.6. Розмiр заробiтноТ плати (посадовi оклади) переглядаюTься, як правило, один раз на piк.
В разi пiдвищення законодавчо встановленого розмiру MiHiMMbHoi заробiтноi плати
Роботодавець зобов'язаний вiдновити мiжквалiфiкачiйнi (мiжпосадовi) спiввiдношення
розмiрiв тарифних ставок (посtцових окладiв).

2.7. Робо годавець здiйснюс пiдвищення схеми посадових окладiв медичним працiвникам за
HaJlBHocTi у них квалiфiкацiйноi категорii.

2.8. Прачiвники товариства. що працюютъ за сумiсництвом. одерж},ють заробiтну плату за

фактично виконану роботу (ч. l cT.102-1 КЗпП УкраТни).
2.9. Прапiвникам товариства. якi викон}тоть горяд зi сво€ю основною роботою додаткову

робо,гу за iншою професiсю (посадою } чи обов'язки тимчасово вiдсутнього прачiвника
без звiльнення вiд сво€i ocнoBнoi роботи, провадиться доплата за сумiщення професiй
(посал) або виконання обов'язкiв тимчасово вiдсу,гнього працiвника - в розмiрi до 50%
посФlового окладу (ч. l ст. l05 КЗпП УкраТни).

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

2.1l. Оплата вiдпусток i вiдрялжень проводиться вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни.

2.12. Час простою не з ви}Iи ltрацiвника оплачу€ться з розрахунку не нижче двох третин
тариtРноТ ставки (окладу) працiвника.

2.13. Пiдставою для нарахування бlхга.ттерiсю заробiтноТ плати працiвникам за пiдсумками
роботи за мiсяць е:

- штатний розклад товариства;

- табель об_пiку робочого часу;

- наказ про нарахування iнluи)i заохочувмьних та компенсацiйних виплат.

3. Строкп i перiодпчяiсть виплат заробiтноi плати

3.1. Заробi гна плата виплачусгься праuiвникам товариства регулярно в робочi днi не рiдше
lBox разiв на мiсяць через промiжок часу. шо не перевищус шiстнадцяти календарних
днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйсню€ться виплата.
(ч.l cT.l l 5 КЗпП Украiни).

_1.2. Заробiтна плата сплачч€ться наступнIIм чином: l5 числа поточного мiсяця
виплачусться заробiтна плата за першу половину мiсяця; 30 числа поточного мiсяця
виплачусться остаточний розрахунок за мiсяць, при цьом), промiжок мiж виплатами не
повинен перевищувати шiстtlаfцяти кмендарних днiв,

3._j. У разi, ко-ли день виплати заробiтноi плати збiгает-ся з вихiдним, святковим або
неробочиN{ лнем. заробiтЕlх плата виплачу€ться наперелоднi (ч. 2 ст.1 l5 КЗпП УкраТни).

З.{. Розмiр заробiтноi плати за першу tIоловину мiсяшя визначасться у розмiрi. що не може
бути меншим за фактично вiдпрацьований час з розрахунку тарифноТ ставки
( поса_]ового окладу ) п pauiBH и ка.

3.5. Заробir,на плата працiвникам товариства за весь час щорiчно'i вiдпустки вип-qачч€ться
не пiзнiшlе нiж за три днi ;to початку вiдпустки (ч. 3 ст,l l5 КЗпП УкраТни).
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_1.6. За бажанням праuiвникiв товариство може здiйснювати виплату заробiтноi плати через
- 

1,aruno"" банкiв i поштовими перекавами вiдповiдно до чинного законодавства, з

опjIатоtо цих послуг за рахунок товариства,

4. обмеження розмiру утримань iз заробiтноi плати

1.1. Утримання iз заробiтноi плати працiвникiв здiйснюються тiльки у випадках,

передбачених чинним законодавством,

{.2. При кожнiй виплатi заробiтнот плати загмьний розмiр ycix вiлрахувань не може

перевищувати двадцятlл вiдсоткiв, а у випадках, передбачених законодавством, -

п'ятдесятИ вiдсоткiВ заробiтноi плати, щО н&lежитЬ до виплати працiвникам,

Виключення становлять 
"iopu"y"u""" 

iз : аробiтноi.пл-, "р, yб_у_"_т."i_покарання у

виглядi виправних робiт i при стягненнi алtментiв на неповнолiтнiх дiтей, У цих

випа.]ках розмiр вiдрахувань iз заробiтноi плати не може перевищувати 70 вiдсоткiв,

5. Вiдповйальнiсть

5.1. За порушення законодавства про оплату працi виннi особи притягаються до

Jисцип.чiнарноi. "arepia,,bHoi, 
адмi"i",ра,"в"оi та кримiнальноi вiдповiда_пьностi згiдно

з законодавством.

5.2. Керiвник товариства несе вiдповiдальнiсть за:

- свосчасне затвердженЕя та пiдписання документiв, що е пiдставою для нарахування

заробiтноi плати (штатний розклад, Еакази);

- забезпечення царахування та виплати заробiтноi плати вiдповtдно до чинЕого

законодавства Украiни. Колективного договору та цього Положення;

- поруlцення встановлених TeplriHiB 
"1lnuT-, 

заробiтноi плати, виплата 'ti не в повному

обсязi - вiдповiдно до ст. 4l Кодексу Украiни про адмiнiстративнi правопорушення;

- умиснУ безпiдставнУ невиплатУ заробiтноi плати бiльш як за одия мiсяць - вiдповiдно

io ст. l75 Кримiнального кодексу Украiни,

6. Вирiшення трудовrrх спорiв з питань оплатш працi

6.1. Трудовi спори з питань оплати працi розглядаються i вирiшJтоться згiдно iз

законодавством про труловi спори,

Вiц працiвникiв

Представник
Вiд роботодавця
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,Щоdаtпок 2
dо Колекmuвноzо dozoBopy

ПОЛОЖЕННЯ

про премiювання працiвникiв
в Тов <<закарпатський центр Mikpoxipypfii ока>

l. Загальнi положення

1,1, Положення вводиться з метою посилення матерiального заохочення працiвникiв ТОВ,.3акарпатський центр мiкрохiрургii окаr) (далi - товариство) 
" дЬ.".не""i 

""Mnвисоких показникiв У надаЕнi якiсноi медичноi допомоги пацiентам, зростаннi
продуктивностi працi та якiсного виконання iнших видiв робiт, що ,uб"aпaччa*
ефективну лiяльнiсть товариства.

1,2, Премiювання працiвникiв здiйсню,:ться вiдповiдно до 'i.x особистого вкладу в зага.rьнi
результатИ роботи за пiдсумкаvи роботи за мiсяць (квартал. пiврiччя, piK).

1,3, оцiнка дiяльностi працiвникiв проводиться за результатами експертно'i оцiнки якостi
Ёаfання медичнот допомоги або виконання iнших робiт, 

"uarpuurr"n"* 
на забезпечення

ефективноi лiя,rrьностi,t.tlвариства.
l.J. В окремих випадках за виконання особливо важливо'i роботи або з нагоди ювiлейних тана честь святкових дат з урахуванням особистого вкладу працiвникам може бути

ви плачена олноразова премiя.
1.5. Премiкlвання праrliвникiв товариства здiйснюсться вiдповiдно до наказу директора

товариства. Премiк)вання директора товариства здiйснюеться за рiше"ням Власникiв
товариства.

1.6. Прелriювання здiйснюсться за рахунок фонду оплати працi товариства. Премiювання
проводиться за наявностi кошr.iв.

2. Показники премiювання i розмiр премii

2,1. За резу-]ьтатами роботи за мiсяць для визначення рсзмii_lу премii враховуються
показники:

- Bi:cl,THicTb скарг вiд пацiснтiв - для медичних працiвникiв;
- обов'язкова вiдсутнiсть порушень трудовоi дисциплiни та дисциплiнарних стягнень -

:-Iя Bcix категорiй прачiвникiв.
2,2, Розмiр преvi'i залежить вiд виконання показникiв. зазначених в пунктi З.l. га

особистого вкцаду в загzuIьнi результати роботи без обмеження iндивiдуальних премiй
llаксимальними розмiраlrtи.

2J. ПреьliI не вип.lач\ютЬ прачiвникапt за час вiдп}сrОк. тимчасовоТ непрацездатностi,
навчання з \rетою пiдвищення ква.iiфiкачii.

TaKi

2.4. Прачiвникам, якi звiльнrчпrся з робоги в мiсяцi. за
прмii не впIIлач/ються, за вппiтrоU шрацiвкпкiв. якi
станом здорв'я або згiдно з п. l ч. l ст. .l0 К3пП
переведенЕя на iншу роботу.

який провадиться премiювання,
вийшли на пенсiю, звiльнилися за
Украihи чи перейшли в порядку

25. Праuiвники Morrc}".b бlти побав,lенi прvii :о l (Ю вiдсоткiв за невчасне
виконанЕя показнлкiв. пер:баченrrч пlнкгоv 2- l -

(неналежне)



l5

пропозицii щодо позбавлення премii або зменшевня ii розмiру конкретному
працiвниковi зазначаються в наказi про премiювання на пiдставi доповiднот записки
Го"ловного лiкаря та погоджусться ] уповноваженим представником працiвникiв.

премiя виплачу€ться не пiзнitше TepMiHy виплати заробiтнот плати за першу половину
rtiсяця. наступного за звiтним,

Вiд працiвникiв

Представник Свге
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Доdаmок 3
с) о Ko:l е KmuBHoetl dtlzoBrlpy

пЕрЕлIк
професiЙ i посад працiвникiв,

якi мають право на щорiчну додаткову вiдпустку

t. Прачiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину з iнвалiднiстю з дитинства
пi:грl,пи А l групи:

Категорiя працiвникiв,
що мае право на щорiчну додаткову

оплачувану вiдпустку

l.
один з батькiв, якi мають двох або бiльше

.tiтей BiKoM до l5 poKiB, або дитину з

iнвалiлнiстю, або якi усиновили дитину

Мати (батько) особи з iнвалiднiстю з

.1итинства пiдгрупи А l групи

l0 календарних днiв
(без 1рахрання
святкових i неробочих
днiв)
за наявностi
декiлькох пiдстав для
надання вiдпустки i'i
загальна тривалiсть не

може
перевиutувати l7
каJIендарних днlв

одинока мати, батько дитини або особи з

iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I

групи, який виховус ix без MaTepi (у тому
числi у разi тривалого перебування MaTepi в

лiкувальному закладi)

Особа. яка взяла пiд опiку дитину або t,собу

: з iнвапiднiстю з литинства пiлгрупи А t

групи

, 9дин iз прийомних батькiв

2- 3а особливий характер працi працiвникiв, робота яких повlязана з пИвищеним

нервово-емоцiйним та iнтелекryальнпм навантаженням

1сг. t Закону УкРаТни (ПрО вiдпустки> та ПОстанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд l7.1 l .l997 р. Nэ

iZЧО оПро 'зur"aрдження'Спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в

,.r* о"a np^uo на щорiчнi додатковi вiдгryстки за робоry iз шкiдливими i ваlккими умовами працi та

за особливий характер працi), Додаток 2)

Вiд праuiвнякiв

кiлькiсть днiв
додатковоi вiдпустки

ст. l9 Закону Украiни
<Про вiдпустки>>

ý

l_

Категорiя прачiвникiв,
шо ма€ право на щорiчну долаткову оплачувilну

вiдпчстку

кiлькiсть днiв
додатковоТ
вiдпустки

Пiдстава
(гryнкт та роздiл

Додатку 2)

Лiкарi Bcix спеuiальностей 1 п. l32 р. 17

].

J.

_l.

Лiкар-анестезiолог, l1 п. \22 р, 17

Сестри медич н 1 п. l33 р. 17

Молодшi медичнi сестри 1 п. lЗ4 р. 17

Представник Свгенiя МАЗУР
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Доdаmок 4
ёо Колекmuвноz о doztlBolry

пЕрЕлIк
професiй i посад працiвпикiR, якпм вида€ться безоплатно спецодяг та

lншl засоби iндивiдуального захисту

Назва спецодяry
та iнших засобiв захисry

Лiкарi та молодшi спецiалiсти
| оriерацiйних додатково

l

Сестри пtедич Ht Bctx

найrtенl вань
\1о:rо:iшi лtедич Hi сестри

Вiд працiвникiв

Представник Свгенiя МАЗУР

Костюм медичний (сорочка i штани)Лiкарi Bcix спечiальностей

Захиснi окуляри
або екран для обличчя

Одноразова маска або респiратор

Рукавички ryMoBi медичнi (стерильнi

Фарryх непромокний
Лiкарi та молодшi спецiалiсти
операчiйних, процедурних
кабiнетiв додатково

Костюм медичний (сорочка i штани)

Захиснi окуляри
або екран для обличчя

Одноразова маска або респiратор

Рукавички гумовi медичнi (стерильнi

та нестерильнi)

Рукавички гумовi господарськi

't'il!мrn
йшrJНrр

ioBlrb
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,Щоlаmок 5
d о Ко-цекtпuвноzо d оеовору

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо органiзацiТ роботи з охорони працi

х;
з/п

Hal'r м еuува н ня з а ход iB
Строк

виконання
Вiдповiдальнi

посrrлання на
нормативнi документи

l. Вдоскояалення лока.пьнпх норматпвно-правовпх aKTiB у галузi охорони прачi

|.
Видавати накази про вдосконалення

роботи з охорони працi
За потреби flиректор

Ст. 13

ЗУ <Про охорону прачi>

Переглядати та вводити в дiю
положення. iHcTpyKuiT, правила з

охорони прачi i пожежноi безпеки
За по,греби Директор

Ст. l3
ЗУ <Про охорону прачi>

Розробляти, забезпечувати
перiодичний перегляд посадових
iнструкцiй працiвникiв

За потреби

Директор,
вiдповiда,rьна

особа за перегляд
iнструкчiй

II. Органiзачiйно-технiчяе забезпечення охорони працi

Проводитtl вступний iнструктаж
з працiвникалtи лри прийнятгi на

роботу,

.Щень прийому
на роботу

Iнженер
з охорони працi

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

положення про порядок
проведення вавчанкя i

перевiрки знань з питань
охорони працi>>

Проводити первинни й iнструктаж з

i прачiвнttкалlи при приillIяrтi на

роботч

!,ень прийому
на роботу

Головний лiкар -
для медичних
працiвникiв

{нженер
з охорони працi -

для iнших
прачiвникiв

Ст. l8 ЗУ (Про охорону
прачi>, п.6 кТипового

положення про поряJlок
проведення навчання i

перевiрки знань з питань
охорони працi>

Проводити повторнi iHcTpyKTaжi
з працiвниками з охорони прашi

Одинразвбмiс.,
на роботах з

пiдвищеною
небезпекою - l раз

в 3 Mic.

Головний лiкар -
для медиqних
працiвникiв

lнженер
з охорони працi -

для iнших
працiвникiв

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

положення про порядок
проведення навчання i

перевiрки знань з питань
охорони працi>

Проводити повторнi iнструктажi
з лрацiвниками з пожежноТ безпеки

Олин раз на piK
Iнженер

з охсрон l працi

Правила пожехноi
безпеки, Постанова Кму

вiд 26.06.20l3 N!
444 (Про затвердження

Порядку здiйснення
навчання населення дiям

у надзвичайних
ситуацiях>

Органiзувати навчання та перевiрку
: знань прачiвникiв

_ r о,юрони праui 
__

Органiзувати вивчення правил

_ по;кежноiбезпеклt.електробезпекtt.
_liit 1 на:зви,tай них сиIlаuiяr.
iорllст),вання вогнегасникам}r

Протягом року ,Ц,иректор
ст. l8

ЗУ кПро охорону прачi>

Протягом року
Iнженер

з охорони прачi
Ст. 18

ЗУ кПро охорону працi>



19

j Il
Найменування заходiв

Строк
виконання

Вiдповiдальнi
поси;lання на

нормативнi документи

Органiзувати лроведення
попереднiх та перiодичних
медичних оглядiв праuiвникiв ло 21

року

Попереднiй -

до прийому на

робоry
Перiодичний -

I раз на piK до
досягнення 2l року

.Щиректор
Ст. 17

ЗУ кПро охорону працi>

Органiзувати проведення
профiлактичних перiодичних
медичних оглядiв працiвникiв
закладу охорони здоров'я!

створеного товариством

Один раз на piK Директор
Головний лiкар

ст. 17

ЗУ <Про охорону прачi>

Забезпечити виконання заходiв
протllпожежного захисry на
товариствi

постlино Директор
Правила пожежноТ

безпеки

Перевiрити наявнiсть первинних
засобiв пожежогасiння, у разi
необхiдностi придбати HoBi або
провести технiчне обслуговування
наявних

lll - IV кв.
[нженер

з охорони працi

Правила пожежноТ
безпеки.

Правила експлуатачiТ та
типових норм

належностi
вогнегасникiв (Наказ

МВС УкраiЪи вiд
l5.01.2018 Nэ 25)

l l. I Прилбавати спечодяг та засоби
iндивiдуального захисry

Протягом року
,Щиректор,

Голсвни-,t лiкар
Ст. 8

ЗУ кПро охорону прачi>

Прtuбава,ги рiдке мило та mKipHi
, _ ант}1септllки л_,rя працiвникiв. робота

якll\ пов'язана iз забрудненням. та

rtе.]tlчних працiвникiв

Протягом року

Головний лiкар,
Сестра медична

старша

Ст, 8

ЗУ <Про охорону прачi>

Прн.lбавати лiкарськi засоби та iншi
rte:и,lHi матерiали. необхiднi для

' _l, _lоl коллплекryвання наявних
\te_]ltllHti\ апrе,tок невiдкла-lноТ

.fопомоги

Протягом року

Головний лiкар,
Сестра медична

старша

3У <Про забезпечення
санiтарного i

епiдемiчного
благополуччя

населення>, ст.13 ЗУ
<Про охорону праui>

Органiзчвати i провести навчання в

спецiапiзованих навчальних
: }ак_rадах лосадових осiб товариства

t пllтань охорони праui га пожежноТ
безпеки

За потреби, по
закiнченню дiТ
лосвiдчень про

перевiрку знань з
питань охорони

працi

flиректор

Ст.ст. l3, l 8 ЗУ <Про
охорону працi>, п.4

<типового положення
про порядок проведення

навчання i перевiрки
знань з питань охорони

прачi>

fабезпечи,ги соцiаlьнi гарантiТ в

., .б.lасliохорони праui на piBHi.

не н llrкче за передоачении
захонодавством Украiни

Пос,гiйно .Щиректор
Ст. 20

ЗУ <[lpo охорону лрачi>

Jабезпечити безпечнi умови прачi у
_ зltробнtrчtlх прим iщеннях

T(rBaplrcTBa та створених ним
nx.lafax

Цос,гiйнtl Директор
Ст. l3

ЗУ <Про охорону прачi>>

. iol1\1\ t}a,lll r tt1'lttlliltlcrrltяx
]irlIстtslt ,га сl l]()pcHlIx IIll\l

, .]_1a\ lc\1I]epill}pHllii l]e,hll\{ \

- -._1\ cir}]il lil]ll(] г it ictti,rHttx lloprrt

Постiйно
Головний лiкар

lнженер
з охорони прачi

Ст. lЗ
ЗУ кПро охорону прачi>

1
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.\!
Уп

Наiiменування заходiв
Строк

виконання
Вiдповiдальнi

посилання на
нормативнi документи

l8.
Органiзовувати розслiдування та
вести облiк нещасних випадкiв,
професiйних захворювань i аварiй

За потреби
Iнженер

з охорони працi
Ст,22

3У <Про охорону прачi>

l9.

Формувати в бюджетi товариства
кошти для фiнансування заходiв
щоло охорони прачi
(ствэрення фонду охорони працi)

Щокварталу Директор
ст. 19

ЗУ <Про охорону працi>

:0.

Проводити за участю представника
працiвникiв аналiз причин
виникнення нещасних випадкiв та
профзахворювань на товариствi i

розробка заходiв вiдповiдно до
результатiв

Щорiчно

.Щиректор,
уповноважений

представник
працiвникiв

Ст.23
ЗУ (Про охорону працi)

2l.

Обговорювати стан роботи з

охорони прачi та попередження
травматизму на нарадж за участю
директора, зборах працiвникiв

Щорiчнп

.Щиректор,
уповноважений

представник
працiвникiв

С.т.23
ЗУ кПро охорону прачi>

III. Матерiально-технiчне забезпечення роботи ] охорони працi

l.

Проводити обстеження на
вiдг.овiднiсть дiюtIим нормативно-
правовим документам технiчного
стану будiвель i споруд товариства

Згiлно графiка
обстежень, але не

рiдше 2-х разiв на
piK (весна, ociнb)

комiсiя з леоевiоки l л"""':-"" l Ст.ст. l], 2l ЗУ
гехнlчного claHY Ta l,.: nl lpo охорону працl).
_ еКСПЛ)аТаЦll l вимоги ДБНоудlвель l споруд 

l

Визначити потребу у новому
обладнавнi. матерiально-технiчних
засобах безпеки та caHiTapHo-
побl,товому обслуговуваннi

Грулень
Головний лiкар,
Сестра медична

старша

Ilридбавати iHBeHTap, технологiчне
обладнання, меблi

За потреби
Головний лiкар,
Сестра медична

старша

Забезпечити ремонт та чтримання
прим iцень 1, вiдповiдностi ло
,\ер;кСанПiН

Постiйно Директор,
Головний лiкар

Ст, 13 3У
<Про охорону прачi>

Bill роботодавця

,#r*
Ь. s,ý'zz,-лё - 'о.
Ф;, ъ.
,\'6 -/

Вiд праuiвпикiв

Представник евгенiя МАЗУР

11/,(

---"--r
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,Щоdаmок 6

dо KoleKmuп tt lso dоа,вор1'

прАвилА
ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВrДАЛЬНIСТЮ

(зАкАрпАтськиЙ цЕнтр мIкрокрургIi окА)

l.зАгАJIьш положЕння
1. IIравила внутрiшнього трудового розпорядку (далi - Правила) Товариства з

обrежеrЪrо вiлповi.,iа_цьнiстю <iiакарrrатський центр MiKpoxipypгii ока> розроблено

вiдповiдно до чинного законодавства Украiни з метою забезпечення чiткоТ органiзацii працi.

нмежних безпечних умов працi, пiдвищення iT продуктивностi та ефективностi, змiцнення

трудовоi дисциплiни.
;,' Трулова дисциплiна забезпечусться створенням Роботодавцем необхiдних

органiзачiйних та економiчних умоВ для високопролукти BHo'i працi,. вiдповiда,lьним

a rou-oar,r"nn прачiвнtrкiв до роботи. е також заохоченнями за сумлiнну працю, До

прачiвникiв, "*i 
nopyrпylor" Tpy.]oв.r- дисциплiну, за необхiднiстю застосовуються заходи

.-lисци пл iнарltt,го вп-,lив).

3, Прави;rа внутрiшнього трудового розпорядку поширюють свою дrю I]а всlх

прачiвникiВ Тов (jц-N4о), в тому числi працiвникiВ зак,.lаду охорони здоров'я, створеного в

йЬго cTpyKTypi , Медичного ueHTpy ТОВ кЗI-{МО>. Правила с обов'язковими для виконання

сторонами трудових вiдносин.

2,порядоК приЙняття нА роБоту тл звlльнЕння прАцlвникIв
l, Працiвники реа-,riзують право на працю rцляхом укладення трудового договору про

роботу вiдповiдно до КЗПП УкраТни.
). 'порrд,)* 

прийняття та звiлыrення прачiвникiв деталiзовано в Iтrструкцii про порядок

rrрийняття на роботу. переведення/Irеремiщення, сумiщення посад, оформлення вiдряджень,
,rrin",n.r", працiвtlикiв в тов <зI{lчIо>l здiйснюсться згiдно законодавства.

з, Працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору,

оформленсlго наказоlt чи розпорядже}iням власника (засновника) або уповноваженого ниNt

оргаrу (дире*тора). та повiдомлення центрального органу виконавчоi влtци з питань

'3"бarп".,aпп" формування та реалiзацii державнот полiгики з адмiнiстрування сдиного внеску

rla загальнообов'язкове дaр*i"пa соцiальне страхування про прийнятгя праrliвника на роботу

в порядку. встановле}Iому Кабiнетопr MiHicTpiB УкраТни,

4.Пр"укладеннiтруДовогоДоГоВоругроМадянинзобов.язанийподатипаспортабо
iн-rй локу*ен.r, ,цо.,о.uiд"у. особу, документ про ocBiTy (спецiапьнiсть, квапiфiкацiю), про

.ru, ,дпроЪ'" та iншi локументи. перелiь яких визначений Iнструкцiсю,

5. З MeTilto повнiшоi очiнки професiйних i дiлових якостей потенцiйного прачiвника

Робоr.одавець може вимагати в нього надання стислоJ письмовоi характеристики (резюме)

виконуванот ранirпе роботи. володiння необхiдними навичками i т, д,

6. "При 
уклаленнi трулового договору забороняеться вимагати вiд осiб, якi поступаю,гь на

роботу. вiломос,гi та документи. подання яких не передбачено законодавством,

i. ВiдповiднО до ОсноВ ]аконодавства УкраiЪи про охорону здоров'я медичнокl i

,i,uр"uua"r"чпОкl дiяльнiстЮ можуть займатись особи. якi мають вiдповiдну спечiальну

oauiry i вiлповiдакlть .лпrr", *"*i,Рiкацiйним вимогам, цо встановлюються MiHicTepcTBoM

п*оро""ЗдороВ.яУкраiни.Вiдповiда.ltьнiстьзаДотриманняквалiфiкачiйнихВимогнесе
i]иректор 'ГОВ (ЗЦМО).
8. Прийом на роботу оформrrясться

працiвника на робот1- з яким прачiвник
вказанi назва посади. J.aTa прийнятгя.

TepMiH (за необхiлностi).

наказом .Щиректора ТОВ кЗЦМО> про прийнятгя

ознайомлюеться пiд пiдпис. В наказi повиннi бути

режим роботи посадовий оклад, випробувальний
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9. Перед початком виконання _обов'язкiв 
направ_JUlеться повiдомлення про прийнятгя

працiвниканароботУворган.ЩПСУ.Доподаrrняповiдомленняворган.ЩПСУпроприйомпа
рЬбоry прачiвник до роботи не допускасться,

i6. 
- " Прrt"" nu роЬо,у "ож" 

Оу" проведений на умовах строкового тудового договору,

В наказi про прийЕятгя на iобо,у за строковим трудовим договором обов'язково

зазначаються TepMiH лii.ч*о,о до,оuо!у, В трудовому доiоворi встановлюсться строк його

дii, права, обов'язки i ;;;;;io*;;i"o "opi*, 
(в тому числi матерiальна), умови

матерiальногО ,чб"rп"r"rп" l органiзачii працi працiвника, р{ови розiрваrrня договору, в

тому числi дострокового, тощо,

11.ПриУклменнrтрУдоВогоДоГоВорУнавизначенийстрокЦейстрокВстановJIюсться
погоджеЕням cTopiH i може визначатись як коякретним термiпом, так i часом настаrrня

певноi подii (наприклад, ;;";;;;;;; "; роботу прачiвницi з вiдпустки по вагiтностi та

пологах, вiдпустки для догляду за дитиною; осоОи, яка увiльнилась з роботи в зв'язку з

ппи?оRоМ на дiйспУ строковУ вiйськову чи альтернативну слу19{, обранпям народним
"r"---- :
депутатом чи на виоорну посЙу або виконанням певного обсяry робiт),

|2. З метою п"р.",р*,i-Йоuiдпо"i працiвника роботi, що доруча€ться йому, при

укладенвi трудового договору встановлю€ться. вифобний TepMiH, Випробування яе

встановлюсться np" npnrn"r.i Hu робоrу, осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти poкlB; молодих

робiтяикiв пiсля закiнчення професiйних навчЕIльно-виховItих заКЛаДiВ; М,ОЛОД':."::_'_Т1]":]':

пiслязакiнченнявищихнавIIzlльнихзаклаДiв;осiб,звiльненихУзапасзвiйськовоrчи
мьтернативноi (п.uiИ."*оБlпу*О"; i"u-iдiв, направлених на роботу вiдповiдно до

рекомендацii медкко-соцiальноi експертизи, r,лчА пАпёа".tпчвати тDъ
l3. Строк випробрч"""й n|ll*""-l,u рбоry, пе може перевищувати трьох мlсяцlв,

ii*" "й,ri"й'" ,i.pioo 
",i"ЬоЁуu*п" 

був вiдсутнiй на роботi у зв,язку з тимчасовою

непрацездатнiстю або з iнших поважвих причиЕ, строк випробуваяIIJI може бути продовжено

," 
"ior""iory 

-iлькiсть днiв, протягом якrтх BiH бр вiдсугнiй,

|4. Коли строк uипробуuап"" закiнчився, а. працiвник продовжус працювати, то BlH

вважасться таким, що "Й;;;; випробування i мступне розiрвання трУдового ДогОВОРУ

допускаетьсЯ л:lше 
. 
на. 

';;;;;,;"r**. я**О протягом строку випробування

встановлено nau,onouro"r"r-"-n!uui"nn*u робо.i, наяку його прийнято, роботодавець протягом

uoo.o 
"rpony 

вправi розiрвати трудовий договiр, . ____.

;;. 
' " -Р;б;+**.о" 

.обо"'",,uний видати працiвнику на його виллогу

р"О"rу'" iовl iцмоu ir ,ч,-й,п""" квалiфiкачii, посади! часу роботи i

п"цати.

16. ,Що початку роботи за укладеним договором Роботодавець ТОВ <ЗЩМО>, в особi

!иректора зобов'язаний: rбов,язки.r озвайоN{ити з посадовою iнструкuiею, роз'яснити прачiвниковi його. права t 0

rrроiнформуват, ;;";;;;;..;Й;,'*,::]:,l_" "а 
po.5ouo,y мiсцi, де BiH буде

працк)вати- ".б.зпечп"i 
i шкiдливих виробничих факrорiв. якi tце не усунуто, га

моrrtливi наслiдки iх впливу на здоров'я, його права на пiл"г" i компенсацiТ за роботу

в таких умовах вiдповiдlrо до чинного законодавства;

. ознайомити працiвника з цими правилами внутрiшнього труДОВОГО РОЗПОРЯДКУ;

r визначи1,и працiвниковi робоче Micue, забезпечити йоЮ НеОбХiДНИМИ ДЛЯ РОбОТИ

довiдку про його

розмiру заробiтноi

;t-;;й;;;;;;;;таконфiленчiйту,j_q:ry:i:::рj:f5Ч];
Ж:li:ХЖ'frНil;#;;;Т;;;;i,;"*у1"]:l"_y:|ч*:.-"}:,::э]:fi' 1Т;}"]'i#;1;;l ".;;;;i;; Б;;"^",о, "iдповiдальнi 

особи, що пройшли

"u""un"" 
i вiдповiдну перевiрку знань);

ffi "lЁ,X liT ;'Ёli#";;{;;# ;,_ :!:::т:: ." :1Ti;T"i:ж#T lililx ;' 
;ЁJ:JoН:: J"''"ЧЖ i ;Ё;i;;;", перевезе-'ня',3::_:1":т::1i:лж, ьJх""*;

засобамиl

"r;;;;;'-t;;*iдуа,пьн1, MaTepiu,,bHy вiдповiда,чьнiсть,
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17, Переведення працiвникiв на iншi посади, без ixHboi згоди, tle допускаеться, Не

,orrya*uar"a' перемiщЬннЯ працiвникiВ :,i посадИ на посадУ пiд час ii вiдсутяостi (вiлпустка,

хвороба' вiдрядження)' 
це тiльки на пiдставах, передбачених18. 11рипинення трудового договору може мати мlсце тlльки_на 

]]1i_',1_""^:.]'']i]
зu*o"oo*"r"o*. ПйiвниК ма€ правО розiрвати 

,грудовиЙ договiр, укладений на

невизна.lениЙ строк, попередИ"*" npo ч" Д,ректора ТОВ (ЗLIМО), письмово за два тижнi,

l9. У разi, коли заява працiвника про звiльнення з роботи за ьласним бажанням зумовлеЕа

неможливiстю продовжувати роботу з поважних причин, трудовий договiр повинен бlти

рtrзiрваний у cr рок. на який вказl г праuiвник,

20. llрипинення трудового до.,,uору оформлясться наказом flиректора, Роботодавець

зобов'язаний на вимогу працiвника внести запис про звiльнення в трудову книжку,

2t. При звiльненнi- працiвника виплата Bcix сум, що йомУ нaлежать, чр:_вчеt]ься 
в день

звiльнення. Якщо працiвник в день звiльнепrrя не працював, то зазначенi суми мають бути

вип'qаченiнепiзнiшенастчПногодняпiсляпред.явленнязвiльненимпрацiвникомвимогипро
розрахунок.

l. Працiвники зобов'язанi:
1.1 працювати чесно i сумлiнно,

з. ocнoBtlt оБов,язки прАцlвникIв

свосчасно i точно виконувати розпорядження керiвника

1,[ирек,горlr ГОВ,,ЗЦМО"):
1.2 додержчватись трулilвоТ i технологiчноТ дисциплiни, вимог нормативних aKTlB про

охорон} працi,,1байливо ставитись Jо майна власника! з яким укладено труловий договiр;

1.3 вчасно приходити на робот1,. використовувати весь.робочий час для пр:^у111-_i:l

nfuui, уrр""уuаrис" вiд дiй, що зава;l<ають iншим працiвникам виконувати lx трудов1

обов'язки;
,l .4 дотримуватись порядку та чистоти на своему робочому Micui, у вiддiленнi, кабiнетi та

irrulих стрj,ктурtlих пiдроздiлах, а також на територiт Медичного центру;

i.; .,йi, ui" ."о. рЬбо*" мiсце. .rбла:нання. прилаIив належному cTaHi га передавали iх в

наlея(но]\l\ cTaHi iншlим прачiвникалt:'I.6 медичному персоналу дотримуватись професiйних обов'язкiв, ,9-р:y:л 
_*:о" :1y"лi

пръф""lлrот етrки 
'i 

деонтологii, збереження лiкарськоi таемницi. надання першоl

невiдкладпоJ 11gдц,lrrоТ допоп,rоги громадянам у разi вещасного випадку та iнШих

;;;;;";"n"* ситуаuiй, пропагування здорового способ7 *n,,'.", 
"_л,о,у_|.,.:.:,т 

onu,n""

прикладоNt. надання *un"yno,u'"unoi допомоги cBoiM колегам та iнших обов'язкiв,

|.i знати i виконувати iHcTpykuii користування обладнанням, механlзмами,

устаткуванням та iншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного та

itlди вiдуа"lьноГо захисту' 
,а перiодичнi медичнi огляди;1.8 проходити у встановленому порядку поп€реднl :

i.' "iiunpuu."ur" 
з Роботодавцем у справi органiзачii безпечних та нешкrдливих y}toB

працi. особисто вживати ;;;;; ,*олi" щолЬ. усуненЕя буль-якоi виробничоi ситуаuii,

o*u ar"npra загрозу його життю чи здоров'ю, повiдомляти про небезпек}, свого

безпосерЙнього керiвника або iншу посzцову особу;

1.10 й.'r"пrчruчrЬ пi;lвиtцувати piBeHb професiйних знань та майстерносr,l,

2. ПрацiвникИ несуть матерiальну вiдповiдальнiсть 1а ш,lоду, запо:iян} товариств)

внаслiдок пор}шIення покладених на них трудових ооов'язкlв,

J.
(квалiфiкацii'посадi)визнача€тЬсяТрУДоВиМдогоВороМ.ци\tипраВи.lачиВн}'трlшнЬого
трудового розлорядку. а також технiчними прави"Iами, а]горятvа\tи ,liй, посадовиlttи

iuструкчiя", i положеннями, затвердженими у встановлено\l} поряJý"
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4.ocHoBHI оБов,язки кЕрIвникА
l. Керiвникзобов'язаний:
1,1 правильно органiзовувати працю прачiвникiв, щоб кожен працював за сво€ю
спеltiальнiстк,l i квалiфiкацiсю. мав закрiплене за ним робоче мiсце. сво€часно, до початку

роботи був ознайомлений iз встановленим завданням i забезпечений роботою протягом
усього робочого часу;
|.2 забезпечити здоровi i безпечнi умови працi, справний стан iHcTpyMeHTiB, технiчного
оснашення та iншlого обладнання. а також засобами медичного призначення. матерiалами та
iншими ресурсами. необхiдними для безперебiйноТ i ритмiчноi роботи:
l.З створювати умови для забезпечення охорони здоров'я населення i високого рiвня
надання йопtу медичноi допомоги" зростання продуктивносl,i працi шляхом впровадження
HoBiTHix досягнень науки. технiки i науковоТ органiзацii працi:
1.4 всi:rяко розвивати форми органiзацii i стимулювання працi, здiйснювати заходи щодо
пiдвишення ефективностi прачi колек,lиву. органiзовl вати вивчення. поширення i

впровадження передових прийомiв та методiв працi;
1.5 свосчасно доводити до пiдроздiлiв ллановi завдання, забезпечувати ix виконання з

наймент,тtиvи затратами трудових i матерiальних pecypciB. вживати заходи. спрямованi на

бi.qьш повне виявлення i викорисгання внутрiшнiх резервiв лля вирiшення поставлених
завдань;
1.6 посriйно },.fосконаJlкlвати органiзаuiю оплати прачi залежно вiд кiнцевих резульгатiв
роботи. забезпеччвати матерiальну заtliкавленiсть працiвникiв у результатах Тх особистоТ
працi та загalilьних пiдсумках роботи, не допускати порушень у застосуваннi дiючих умов
оплати працi;
1.7 забезпечувати трудову лисчиплiну- постiйно здiйснюючи орган iзаторс ьку. економiчну
i виховну роботу, спрямовану на ti'змiцнення, усунення втрат робочого часу. рацiональне
ltикористання грч.]ових рес1 pciB:
1.8 неухи"lьно дотримуватись законолавства про працю та охорон1 працi;
1,9 полiпшувати умови працi, забезпечувати належне TexHi-He обладнання Bcix робочих
blicub i сгворк,ва,Iи на них }мови роботи. шо вiдповiдають правилам з охорони прачi
(tlравилам з технiки безпеки. санiтарним нормам i правилам та iH.);
1.10 застосовувати дисциплi}tарнi стягнення до порl,шникiв трудовоi дисциплiни;
1.1l забезltе,tl,вати vатерiальну зацiкавленiсть прашiвникiв у результатах Тх особистоi
прачi та загальних пiдсумках роботи, економного i рацiонапьного витрачання фонду оплати
працi;
1.12 постiйно контролювати piBeHb ]нань та дотримання праuiвниками вимог з технiки
безпеки. виробничоТ caHiTapii. гiгiсни прачi та протипожежноТ охорони;
1.1З забезпечувати система,tичнс пiдвищення професiйноТ (виробничоТ) квалiфiкачii
trрацiвникiв та рiвня TxHix професiйних знань;
1.14 створювати для працiвникiв необхiднi умови для виконання ним своiх повноважень!
передбачених законодавством та колективним договором, сприяти створенню серед
працiвникiв дiловоi. творчоi обстановки. всiляко пiдтримувати i розвивати iнiчiативу та
ltкlивнiсть працюкlIlих. сво( часно розглядати критичнi зауваження та повiдомляти
Праuiвникiв про вжитi заходи.

S.OCHOBHI ПРАВА ПРАЦIВНИКIВ ТА КЕРIВНИЦТВЛ
l, Працiвники користуються правами i свободами. якi гарантуються громадянам
Украiни Конституцiсю i законами Украiни. Вони мають право:
1.1 на llовагу до особистоi гiднilстi. справедливе i urанобливе ставлення ло себе З бОКУ

Роботодавця й iнших осiб;
|,2 вимагати вiд роботодавця сво€часного забезпечення його роботою згiдно з професiсю
та квалiфiкаlдiею вiдповiдно до укладеноiо трудового договору чиlта посадовоi iHcTpyKuiT;

l,] на належнi. безпечнi та злоровi умови прачi:
1.4 па заробiтну плату. не нrrжчу вiд визначеноТ законом;
1.5 на свосчасне одержання винагороди за працю;
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1.6навiДпочинок.ЩозабеЗПечу€тЬсяВсТановленняМнорМалЬноiтривалостiробочого
;;;у, .;;р";;"ого робочого ,,u.y лп" окремих професiй 

' 
-",::*.:lз],:::Т}_**uп"",

щотижневих вихlдних днlв, святкових i неробочих днiв, оплачуваних щорlчних вlдпусток,

|.1 оскаржувати неправомiрнi дii бЬзпосереднього керiвництва щодо завдань, якi

працiвник не'в змозi 
"й*оrurr. 

через не створення чи створення неналежних умов для

u"*o,,un"". або роботу, що не вiдповiдас його професii та квмiфiкачiт, або покладання на

нього обов'язкiв. якi не перелбаченi трудовим договором;

1.8 оскаржувати дисциплiнарне стягнення в порядку, встановленому чинним

]акон()ДаВсТВоМ: 
'до полiltшення органiзачii прачi га1.9 звертатися до керiвництва з пропозицrями що

виробництва. щоllо пiдвиtцевrlя ефективностl вироОництва;

r.io брати участь у страйках. мiтингах, демонстрачiях для захисту своiх прав у порядку,

встановлеtlому законодавством,
2, koxtHoMy прачiвниковi гарантуеться право знати своi права та обов'язки, Закони та

irrri ,орrur""по-праuо"i акти, що визначають права та обов'язки працiвникiв, доводяться до

ix вiдома в установленому порядку,

З. КерiвничтI]о ма€ право:

3.,l."""u,u,"вiдпраuiвникiвВиконанНянимитрУДовихобов.язкiвiдбайливогосТаВлення
до майна Роботолавця й iнших прачiвникiв, дотl)имання цих Правил;

].], },K.laJ,a ги. зrtiнкlвати i розривати трудовi логовори з працiвниками. в порядку l на

у"Ъ**. пaр.rОачених КЗпП та iншим актами трудового законодавства Укра'iни;

з.з. вживати вrдповlдних заходiв для морального та матерiа,rьного заохочення за сумлiнне

дотримання вимог цих Правил:

з;.' притягати прачiвникiв до дисциплiнарноТ i матерiальноi вi,цповiда"Iьностi в порядку,

"a,luuou.oanory 
КЗпП та iншими актами трудового законодавства Украiни,

6. роБочиЙ члс I чАс вtдпочинку
l. Нормальна тривалiсть робочого часу прачiвникiв не може перевищувати встановленоl

мiсячноТ тropn u ,p""-oaTi робочого часу для вiдповiдноТ категорii прачiвникiв,

2. Час початку. закiн"ен"" робот; i перерви для вiдпочинку та харчування в ТоВ

uЗЦМО u Bc,t аIIов-,lюсться t-lаступний :

Додgдцq*-П =цзчл
Счбота
Недiля

09:00-18:00 год.

09ю0-1400."л
Вихiдний

llраuiвникам нада€ться перерва для вiдпочинку i харчування трива,riстю не бiльше години,

llepepBa не вк.lк)часться в робочий час, Перерва для вiдпочинку i харчування повинна

надаватись. як правило. через чотири години пiсля початку роботи,

З. Напередоднi .""rno"r* i нiробочих днiв,. перерахованих у ст, 73 КЗпП, трива,l1сть

робоr" a*оро,rу(,ться на l rтrд"ну ,,tn" uci* прачiвникiв (oKpiM тих, для яких встановлений

iкорочений або неповний робочий час),

4, ' Роботодавець зобов]язаний органiзувати облiк явки на роботу,

5. облiк використання робочого часу ведоться по табелкl, роботодавuем, на пlдставl

офорлtлених належним o"no, до*у,,"птiв (наказiв, листкiв непрац"111_y:].".т" l
6. Окремилr працiвникам за tхньою заявою може бути встановлений особ--tивий

(iпд"uiлуrr"п"и) гiафiк роботи зl.iдно з чинним законодавство]\,t. що оформлясться наказоi\l

роботодавuя,
). зч iнiцiативою роботодавця або за прохання { працiвн}lка rtоже _бl,ти 

встанов]ено

неповний робочий час. який являс собок особ,'Iивий ре;киrt робочого _час!" що

встановлю€ться ,]а угодою MirK прачiвником i робото:авчеrr 1'форrri неповного робочого :ня
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за яким оплата працi проводиться пропорцiйно до

8. При роботi змiнами працiвники чергуються в

встановленому наказом роботодавця.

змiнах piBHoMipHo в порядку.

Призначення працiвяика на роботу протягоNl двох змiн пiдряд заборонясться,

9. У робочий час заборонено:
- вiдволiкати праuiвникiв 

"iл 
i* б".по".р"дЕьоi роботи, викликати або знiмати i.x з роботи л,rя

участi в заходах. не пов'язаних з виробничою дiяльнiстю;
1органiзову"ати збори, засiдання iнаради з питань, якi не пов'язанi з виробничим процесом,

l0, Праuiвника. шо з'явився на роботi в нетверезому cTaHi. роботолавець не допускас до

i?**J#KiiJJ;*"" надак)ться щорiчнi ocHoBHi вiдпустки iз збереженням мiсця роботи
(rrосали) i середнього заробiтку, тривалiстю 24 календарнi днi за вiдпрацьований робочий
pik, який вiд,пiчусться з дня укладення трудового договору,
\z. особам i iнвалiднiстю I i II груп надаеться щорiчна основна вiдпустка тривалiстю з0

кiLлендарних днiв. а особам з iнвалiднiстtо IlI групи - 26 ка,rенlарних днiв,

l:]. Iiрафiк надання вiдпусток затверджусться Роботодавцем пiсля узгодження виходячи з

необхiдностi забезпечення нормальноi роботи i сприятлиRих умов для вiлпочинку

працiвникiв. Категорiям прачiвникiв, перерахованим у ч, i3 ст, 10 Закону Украiни <Про

"iдпчar*"u 
щорiчна вiдпустка надасться за ix бажанням l зручний для них час,

l,+. На прохання працiвника цорiчна вiдпустка може надаватися частинами, за умови, що

основна безперервна i'i частина становитиме не менше 14 календарних днiв,

15. За рiшЪнням роботодавця працiвник може бути (за його зголою) вiдкликаний з

щорiчноТ uiдпу"r*" лише у випадках, передбачеяих чинним законодавством Украiни,

l6. Щорiчна вiлпустка може бути перенесена на iнший перiод як з iнiцiативи

роботодавця. так i на вимогУ працiвника вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

|7. За сiмейними .,бстайнаvи га з iнших причин працiвнику може надаваIися вiдпусгка

без збереженнЯ заробiтноi плати на терм,н не бiльше 15 календарних днiв на piK,

7.зАохочЕння зл ycпIxl,i в роБотI
l. За зразкове виконання обов'язкiв. лосягнення у наданнi медичних послуг r{аселенню,

пiдвиtцення продуктивностi та полiпшення якостi роботи. за тривалу i бездоганну праttю,

nouurop.r"o iu in*i успiхи В роботi дО працiвникiВ можуть застосовуватись буль-якi
.,^o"o.rbnn", передбаченi чинниМ трудовим зilконодавством Украiни, в тому числ1:

- оголошення подяки:
- заохочення у формi грошовоi премiТ;

- нагород}кення чiнним подарунком.
2. Заохочення застосовуIоться Роботодавцем та вiдображаються наказом, якии

дово.lиться ,to вiдома прачiвн и KiB.

s.вlдповlдАльнlсть зА порушЕння трудовоi дисциплtни
1. Порушення трудовоТ дисциплiни, тобто невиконання або ненаJlежне виконання з вини

праuiвника покладених на нього трудових обов'язкiв, передбачених цими IIравилами,

,r]окiUIьними нормативними u*rur" tOB кЗI-{МО>. посадовими iнструкчiями, рiшеннями
(ttаказами) .щиректора. тягне за собоIо вжитгя заходiв лисциплiнарного стягнення або

громадського вплив},.

z. за порушення труловот дисциплiни ло працiвника можlть бути застосованl наступнl

заходи стягнення:
- логана (згiлно п.1 ч.l ст.147 КЗПП Украiни);
- звiльнення (згiдно п. 2ч.1 ст.|47 КЗПП Украiни),
3. ДисциплirIарне стягнення застосову€ться роботодавчем безпосередньо за виявленням

npoa,yn*1 . але нс пiзнiше oJ,H"1,o мiсяця з lня його виявлення, не рах)ючи час1 звi_rьнення
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працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою яепрацездаtнiстю або перебування його у
вiдпустцi,
!исциплiнарне стягнення не l\,tоже бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчинення
проступку
4. flo застосування дисциплiнlрного стягнення роботодавечь повинен зажадаr и вiд
порушника труловоi дисциплiни письмовi пояснення. У разi вiлмови працiвника вiд надання
пояснень скJIада€ться вiдповiдний акт. Вiдмова працiвника надати лояснення не €

перешкодою для застосування стягнення.
За кожне порушення трудовоТ дисциплiни пtоже бути застосовано лише одне дисциплiнарне
с,гягнення.
При обраннi виду стягнення власник або 1тlовноважений ним орган повинен враховувати
ступiнь тяжкостi вчиненого проступку i заподiяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено
просl упок. iпоперелню роботу прачiвник
Стягнення оголош)сгься в накitзi i повiдомлясться прачiвниковi пiд пiдпис. Якщо праuiвник
вiдмовлясться вiд пiдпису, склада€ться вiдповiдний акт.
5. Якr-rtо Ilроlягом рок) з дня накладення дисциплiнарного стягнення працiвника не буле
пiддано новому llисциплiнарному стягненню, то BiH вважаеться таким, що не мав
дисцип"лiнарного стягнення.
Якtцо праltiвник не допустив нового порушення трудовоi дисциплiни i до того ж проявив
себе як сулллiнний працiвник. то стягнення може бути зняте до закiнчення одного року.
Протягtlv clpoK1 :ii лисuи п. tiнарного стягнення заходи lаохочення до працiвника не

застосовуються.
6. За.тежно вiд тяжкостi здiйсненого проступку притягнення працiвника до
лисчиплiнарноi вiдповiдал bHocTi не виключас також залучення його до iнших видiв
вiдповiдальностi - матерiальноi, адмiнiстративноi, кримiна,.lьно'i.

9. прикIнцЕвI положЕная
l, ,||ан i Правила набувають чинностi з моменту ii затвердження Загальними зборами
tlрацiвникiв.
2. Зtviни та доповнення до цих Правил затверджуються Загальними зборами працiвникiв
та офорvлюються додатком до цих Правил, або шляхом iix викладення в новiй редакцii.
Прийняття HoBoi редакцii Правил автоматично призводить до припинення дii попереднього
документу.
3. У разi невiдповiдностi будь-яких положень цих правил чинному законодавству
УкраiЪи. у т.ч. у зв'язку iз прийняттям нових нормативно-правових aKTiB, цi Правила будуть
дiяти лиruе у часr,инi яка не суперечить чинном) законодавству.
4, Прави-,lа внутрiшнього трудового розпорядку вивiшують на видному та доступному

Вiд працiвr,икiв

Представник евгенiя МАЗУР

li

,(P,r._--cl-v-
зрАlнА j

мiсцi.
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