
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

мiж роботодавцем та виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii
комунАльного нЕкомЕрцIЙного шдприемствА

коБлАсниЙ клIнIчниIz IEHTP нЕЙрохIрургIi та нЕврологIi)
ЗАКАРПАТСЬКОi ОБЛАСНОi РАДИ

на2022-2027 роки

схвАлЕно
Зборами колективу

КНП <Обласний клiнiчний центр нейрохiрургii та неврологii> ЗОР

<3 1> сiчня 2022 року

Протокол Ns 1 вiд <З1>> сiчня 2022року

м. Ужгород
2022 piK



I. Загальнi полоя(ення

1.1. Копективний договiр (далi - ,Щоговiр) укладено мiж Комунальним

некомерцiйним пiдприемством <<обласний клiнiчний центр нейрохiрургii та

неврологii> ЗакарпатськоТ обласноi ради (далi - Пiдприемство) в особi керiвника

- директора Пiдприемства Смоланки Андрiя Володимировича, який дiе на

пiдставi Стаryry (далi - Керiвник), з однiсi сторони, та виборним органом

первинноi профспiлковоТ органiзацii КНП (ОКЦНН> ЗоР в особi голови Гайдука

Олександра Васильовича, який уповноважений на представництво працiвникtв,

1.2. ЦеЙ,ЩоговiР схваленО Зборами представникiв колективу (проmокол Nb l
Bid к3]> сiчня 2022 року).

1 .3. ,Щоговiр укладено на строк iз 01 лютого 2022 року до 0 1 лютого 2021 року .

BiH набувае чинностi 01 лютого 2022 року та дiс до того часу, поки сторони не

укладутЬ новий абО не переглянуть чинний .Щоговiр,

II. Режим роботи, тривалiсть робочого часу та вiдпочинку

2. l . У вiдповiдностi до наказу Моз Jф3 19 вiд 25.05.2006 року на Пiдприсмствi

встановлюеться наступна тривалiсть робочого часу:

. 38,5 годин на тиждень - для лiкарiв та середнього медичного персоналу

(включно з керiвниками структурних пiдроздiлiв з ix числа), професiоналiв з

вищоЮ немедичноЮ освiтоЮ та фахiвцiв, якi допущенi до медичноi дiяльностi

в закладах охорони здоров'я;

. 40 годин на тиждень - для Bcix iнших категорiй персоналу,

2.2. Режим роботи прачiвникiв, час початку й закiнчення щоденноi роботи

визначаються Правилами внутрiшнього трудового розпорядку та графiками

змiнностi структурних пiдроздiлiв (Щодаток JФ5),

2.3. Працiвникам Пiдприемства надаеться основна щорlчна вlдпустка

тривалiстю 24 календарнi днi, а також - щорiчнi додатковi вiдпустки вiдповiдно

до законодавства Укратни та Положення про вiдпустки, яке с додатком до цього

,

.Ц,оговору (додаток NЬ 1 ).



2.4. Працiвникам Еадаються вiдпустки без збереження заробiтноi плати на

встановлений законодавством строк.

2.5, Сторони домовились про неухильне дотримання порядку оформлення

вiдпустки на Пiдприсмствi згiдно Положення про вiдпустки, яке е додатком до

цього [оговору (.Щодаток Nel).

III. Оплата працi

3.1. Заробiтна плата с обов'язковою винагородою працiвникам за виконану

ними роботу вiдповiдно до встановлених норм тривалостi робочого часу.

працi працiвникiв Пiдприемства здiйснюсться виходячи з

посадового окладу, з урахуванням доплат та надбавок до нього.

3.3. Порядок оплати працi, принципи формування фонду оплати працi,

механiзм диференцiацii посадових окладiв працiвникiв Пiдприемства, а також

можливi доплати та надбавки до окладiв та iх граничний розмiр наведенi в

Положеннi про порядок оплати працi, яке с додатком до цього .Щоговору

(,Щодаток JS2).

3.4. Щоплати та надбавки до посадового окладу виплачуються щомiсячно, за

умови дотримання працiвниками встановленоi законодавством тривалостi

робочого часу та виконання cBoix посадових обов'язкiв.

3.5, На Пiдприемствi може бути застосована, погодинна оплата працi,

HopMoBaHi завдання до якоi затверджуються наказами Керiвника.

З.6. Керiвник мас право премiювати працiвникiв Пiдприемства. Порядок

премiювання, критерii премiювання та критерii депремiювання наведенi в

Положеннi про премiювання, яке е додатком до цього Щоговору (.Щодаток Nэ3).

3.7. Пiдприемство зобов'язуеться своечасно й реryлярно виплачувати

заробiтну плату працiвникам, у робочi днi, зокрема 15 числа - першу половиIIу

заробiтноi плати за мiсяць, а 30 числа мiсяця, за який здiйснюеться виплата -
друry половину нарахованоi заробiтноi плати, через промiжок часу, що не

перевищуе шiстнадцяти каJIендарних днiв. У разi якщо день виплати заробiтноТ

плати збiгаеться з вихiдним, святковим чи неробочим днем, заробiтна плата

3.2. оплата

встановленого
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IV. Охорона працi

4. 1. Пiдприемство зобов'язуеться:

4.1.1. Забезпечувати виконання i дотримання гарантiй та обов'язкiв

передбачених законодавством у сферi охорони працi.

4.1 .2. Створити атестацiйну комiсiю для органiзацii та проведення атестацii

робочих мiсць за умовами працi, включивци до ii складу представникiв

Виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii.

4.1.З. Проводити один рш на п'ять poKiB атестацiю робочих мiсць за

умовами працi. Проводити позачергову атестацiю робочих мiсць за умовами

працi в разi арryментованого звернення Виборного органу первинноi

профспiлковоi органiзацii або працiвника про наявнi на його робочому мiсцi

несприятливi умови працi, а також при змiнi структури Пiдприемства.

4,1.4. За результатами атестацii робочих мiсць розробляти заходи щодо

директив, конвенцiй, стандартiв, iнших нормативних aKTiB з охорони працi.

4.1.5. Забезпечувати безкоштовно працiвникiв, якi працюють на роботах зt

шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також на роботах, пов'язаних iз

забрудненням або здiйснюваних у несприятливих температурних умовах (згiдно

атестацii робочих мiсць Пiдприемства), санiтарним та спецiальним одягом,

спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту згiдно з нормами ст. 8

Закону Украiни <Про охорону працi>.

4.1.6. Забезпечити постiйну наявнiсть достатньоi кiлькостi мила та iнших

мийних i знешкоджув€Lпьних засобiв бiля умивальникiв.

4.1.7. Забезпечити своечасну замiну засобiв iндивiдуального захисту за

рахунок Пiдприемства в разi ix передчасного зношення не з вини працiвника.

4.1.8. Забезпечувати безкоштовно працiвникiв, якi працюють на роботах зi

шкiдливими умовами працi, молоком або iншими рiвноцiнними харчовими

продуктами вiдповiдно до ст. 7 Закону Украiни <Про охорону працi>.

4.1.9. Встановлювати працiвникам, зайнятим на роботах iз важкими та

шкiдливими умовами працi, працiвникам, робота яких пов'язана з пiдвищеним
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нервово-емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням або виконуеться в

особливих природних географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного

ризику для здоров'я, згiдно зi ст.7 Закону Украiни <Про охорону прачi>

скороченУ тривалiстЬ робочогО часу та додатковУ оплачувану вiдпустку,

4.1.10. Забезпечувати в осiнньо-зимовий перiод стiйкий температурний

режим у виробничих та службових примiщеннях Пiдприемства згiдно зi

встановленими нормами, щорiчно виконувати заходи з пiдготовки зазначених

примiщень до роботи в такий перiод у TepMiH до 15 жовтня.

4.1.1l. Органiзувати за свiй рахунок проведення попереднього (при

прийняттi на робоry) та перiодичних медичних оглядiв працiвникiв, а також

щорiчного обов'язкового медичного огляду осiб BiKoM до 21 року. На прохання

працiвника органiзувати для нього позачерговий медичний огляд, якщо

працiвник пов'язуе погiршення стану свого здоров'я з умовами працi, При

свосчасному проходженнi працiвником медичного огляду зберiгати за ним мiсце

роботи та середнiй заробiток за час такого огляду.

4.1.12. Вiдсторонювати вiд роботи працiвникiв, якi ухиляються вiд

проходженнЯ обов'язковиХ медичних огЛядiв (ст. 46 КЗпП Украiни, ст. 17 Закону

УкраiЪи <Про охорону працi>>).

4.1,13. Запровадити систему оперативного контролю за станом охороЕи

працi згiдно з орiентовним перелiком питань та у строки, визначенi наказом Моз

Украiни вiд 01.11.2001 Ns 444 <Про введення оперативного контролю за станом

охорони праЦi в установах, закладах та на пiдприсмСтвах системи МОЗ Украiно.

4.1.14. Органiзувати проведення сво€часного розслiдування та облiку

кожного випадку травмування працiвникiв на територii Пiдприемства або в

зонах обслуговування, нещасного випадку, професiйного захворювання або

aBapii на виробництвi. Забезпечити безумовне виконання зазначених комiсiею з

розслiдування нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-технiчних

заходiВ щодо усунеНня причин нещасного випадку на виробництвi для

запобiгання ix виникненню в майбутньому,
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4.1.15. Зберiгати середню заробiтну плату за працiвником на перiод

припинення роботи, якщо створилася виробнича ситуацiя, небезпечна для жит,гя

або здоров'я його або працiвникiв, якi його оточують. Факт наявностi Takoi

ситуацii пiдтверджуеться фахiвцем з охорони працi Пiдпри€мства за }п{астю

представника Виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii, а також

страхового експерта ФондУ соцiального страхування, а в разi виникнеЕЕя

конфлiкry - вiдповiдцим державним органом н€lгJuIду за охороЕою працi за

rIастю представника Виборного органу первинЕоi профспiлковоi органiзацii та

органiзацii профспiлки вищого рiвня.

4.1.16. Зберiгати за працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з

нещасним випадком на виробництвi, мiсце роботи та середню заробiтну плату на

весь перiод до вiдновлення працездатностi або до встановлення стiйкоi втрати

працездатностi. У разi неможливостi виконання потерпiлим

попередньоi роботи забезпечити його перепiдготовку та працевлаштування.

4.1.17. Проводити:

раз на два роки за узгодженою з Виборним оргаЕом первинноi профспiлковоi

органiзацii програмою навчання громадських iнспекторiв з охорони працi;

раз на три рокИ навчаннЯ представникiв Виборного органу первинноi

профспiлковоi органiзацii з охорони праui, якi беруть участь у розслiдуваннi

нещасних випадкlв.

4.1.18. Розробляти необхiднi нормативнi акти з охорони працi, технtчну

документацiю з охорони працi та заходи щодо запобiгання виробЕичому

травматизму, приведення робочих мiсць У вiдповiднiсть до вимог з охорони

праui.

4.1.19. ЩорiЧно передбачати витрати на охорону працi в розмiрi 0,5% вiд

фонду оплатИ працi за попереднiЙ piK (згiдно з ч.3. ст. 19 Закону Украiни <Про

охорону працi>).

4,l .20. Не заJIучати жiнок до важких робiт та пiдйому i перемiщення важких

речей, вага яких перевищу€ встановленi для них граничнi норми, затвердженl

наказом МОЗ УкраiЪи вiд l0.12.1993 Ns 24l.
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4. 1 .21 . Застосовувати до працiвникiв заходи економiчного стимулювання за

участь та iнiцiативу у здiйсненнi заходiв з пiдвищення рiвня безпеки та

полiпшення умов працi (ст. 25 Закону УкраТни <Про охорону працi>).

4.|.22. Щля здiйснення оперативного контролю за станом охорони працi

звiльняти вiд роботи громадських iнспекторiв з охорони працi на 20 хвилин

щотижнево зi збереженням за ними середнього заробiтку для проведення

обстеження стану охорони працi на робочих мiсцях. У разi проведення

реryлярного та якiсного обстеження стану охорони працi у позаробочий час,

громадським iнспекторам з охорони працi час, витрачений на проведення

обстеження, може замiсть звiльнення вiд роботи додаватись до оплачуваноi

вlдпустки.

4.1.23. Облаштувати куточки (стенди) з охорони працi.

4.2. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii зобов'язуеться.,

4.2.1. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням законодавства

про охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi, належних

виробничих i санiтарно-побутових умов, забезпеченням працiвникiв спецодягом,

спецвзуттям та iншими засобами колективного та iндивiдуального захисту.

4.2.2. Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за роботу в

шкiдливих i небезпечних умовах, вiдшкодуванням шкоди, заподiяноi здоров'ю

працiвника.

4.2.3. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд

. розробцi програм, положень, локЕlльних нормативних aKTiB з питань охорони

4

адмiнiстрацii Пiдприемства негайного припинення робiт на робочих мiсцях, у

структурних пiдроздiлах загалом на перiод, необхiдний для усунення загрози

житгю або здоров'ю працiвникiв.

4.2.4. Iнформувати працiвникiв про iхHi права i гарантii у сферi охорони

працl.

4.2.5.Брати участь у:

працi на Пiдприемствi;



. проведеннi атестацiт робочих мiсць, а за ii результатами вносити пропозицii

щодо полiпшення умов працi, медичного обслуговування, оздоровлення

працiвникiв, надання iM вiдповiдних пiльг i компенсацiй;

. розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань, аварiй, складаннi

акгiв про нещасний випадок на виробництвi, гоryвати cBoi висновки t

пропозицii, представляти iнтереси потерпiлого (за необхiдностi) в суловому

порядку, в iнших органах i установах iз зазначеного питання.

4.З, Прачiвники Пiдприемства зобов'язуються:

4.3.1. Вивчати та виконувати вимоги нормативно-правових i нормативних

aKTiB з охорони працi, доведених до них у встановленому порядку, правил

експлуатацii медичноТ апаратури, устаткування, машин та iнших засобiв, що

використовуються в роботi, поводження з лiкувальними газами тощо.

4.3.2. Використовувати в роботi засоби iндивiдуального i колективного

захисту.

4.3.3. Проходити в устаЕовленому законодавством порядку попереднiй та

перiодичнi медичнi огляди.

4.З.4. Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я

_,iюдей, якi ix оточують, пiд час перебування на територii Пiдприемства.

4.3.5. Своечасно iнформувати вiдповiдних посадових осiб про виникнення

пбезпечних i аварiйних сиryацiй на робочому мiсцi, дiльницi, в струкryрному

пйрозлiлi. Особисто вживати заходiв щодо ix вiдвернення та усуЕенIrя.

4.3.6. Вiдмовитися вiд виконання дорученоi роботи, якщо створилася

виробнича ситуацiя, небезпечна для iхнього життя чи здоров'я або для людей,

якi ii оточують, або для виробничого середовища чи довкiлля.

V. Охорона здоров'я та забезпечення соцiально-побутових потреб

пра цiвни KiB

5. 1 . Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзацii зобов'язуеться:

5.1.1. Удосконалити органiзацiю фiзкультурно-оздоровчоi та спортивноi

роботи серед працiвникiв та ixHix сiмей. Органiзовувати проведення KoHKypciB,
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спортивних змагань за рахунок коштiв, перерахованих Пiдприемством на

культурно-масову, фiзкультурну та оздоровчу роботу.
5.1.2. Контролювати цiльове використання коштiв, перерахованих

роботодавцем Виборному органу первинноi профспiлковоi органiзацii на

культурно-масову, фiзкультурну та оздоровчу роботу, звiтувати про витрачання

зазначених коштiв перед членами колективу.

5.1.3. Сприяти оздоровленню членiв Виборного органу первинноi

профспiлковоi органiзацii та ixHix дiтей,

5.2. Сторони домовилися:

5.2.1. ЗдiйснЮвати контроль за роботою KoMicii з соцiального страхування

вiдповiднО до ПоложенНя про Hei та за цiльовИм використанням коштiв Фонду

соцiального страхування.

5.2.2. Забезпечити гендерну piBHicTb працiвникiв вiдповiдно до Закону

Украiни вiд 08.09.2005 J\ъ 286б <Про забезпечення рiвних прав та можливостей

жlнок l чоловlкlв)).

VI. Гарантii дiяльностi Виборного органу первинноi профспiлковоi

органiзацii

6. 1. Пiдприемство зобов'язуеться:

6.1 .1 . Забезпечувати реалiзацiю прав i гарантiй дiяльностi Виборного органу

первинноi профспiлковоi органiзацii, встановлених чинним законодавством. Не

допускати втручання в дiяльнiсть Виборного органу первинноi профспiлковоi

органlзац11.

6.1.2. Надавати для роботи Виборного органу первинноi профспiлковоi

органiзацii та проведення зборiв працiвникiв примiщення з yciM необхiдним

обладнанням, зв'язком, опаJIенням, освiтленням, прибиранням.

6, l .3. Надавати Виборному органу первинноТ профспiлковоi органiзацii всю

необхiдну iнформацiю з питань, що с предметом цього ,.Щоговору.

6.1.4. За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi € членами Виборного

органу первинноi профспiлковоi органiзацii, щомiсячно i безоплатно утримувати
iз заробiтноi плати та перераховувати на рахунок Виборного органу первинноi
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профспiлковоi органiзацii членськi профспiлковi внески працiвникiв у термiни

виплати заробiтноi плати.

6.1.5. При пiдготовцi локальних нормативних aKTiB пiдприемства, що

стосуються управлiння персоналом, заJIучати до обговорення представникiв

Виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii.

6.2. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii зобов'язусться:

6.2.1 . Здiйснювати захист трудових, економiчних, соцiальних i професiйних

прав та iHTepeciB працiвникiв у питаннях колективних iHTepeciB працiвникiв, а

членiв Виборного органу первинно1 профспiлковоi органiзацii - також у
питаЕнях iндивiдуальних iHTepeciB.

Пiдписи CTopiH

ВИ КНП <Обласний клiнiчний центр

нейрохiрургii та неврологiЬ ЗОР:

Вiд колективу:

Голова Виборного органу

первиноi"профспiлковоi

А.в. Гайдук О.В.

20},.!,року ,ё.l ,, с-rrц* 20 )"Рроку

. . .Рd" . .чьq -q
Ч,l,r,:'""}Z
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ЗАТВЕР[ЖУЮ:

T-o!.9l,I
ок

?.,\

Е: --
А.в.

ПОГО!ЖЕНО:

Голова Виборного органу первинноi
профспiлуовр органiзацii

Гайдук О.В.

року

Додаток l

до Колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ

Про вiдпустки працiвникiв
кнп <<обласний клiнiчний центр нейрохiрургii та неврологiь Зор

I. Загальнi положення

1.1. Право на вiдпусткУ мають Bci працiвники КНП <обласний клiнiчний центр
нейрохiрургii та неврологiЬ) ЗоР (далi - Пiдприемство). iM надаються щорiчнi
(основна та додаткова) вiдпустки iз збереженням на ix перiод мiсця роботи (посади)
i заробiтноi плати.

1.2. Право на щорiчну основну i додатковi вiдпустки визначаеться стажем роботи,
який обчислюють вiдповiдно до cTaTTi 9 Закону Украiни <Про вiдпустки>.

1,3. За бажанням працiвника, у разi його звiльнення (KpiM звiльнення за
порушення трудовоi дисциплiни) йому мае бути надано невикористану вiдпустку з

наступним звiльненням. Щатою звiльнення в цьому разi е останнiй день вiдпустки.

II. Види вiдпусток та ii тривалiсть

2,1 , основна щорiчна вiдпустка надаеться працiвникам Пiдприемства тривалiстю
24 календарних днiв за вiдпрацьований робочий pik, який вiдлiчуеться з дня

<с1.' ) сitk 2оlрфоку
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укладення трудового договору. Право на бiльшу тривалiсть основноi щорiчноi

вiдпустки мають

. iнвалiди I-II груп - 30 календарних днiв;

. iнвалiди III групи - 26 каrrендарних днiв;

. особи BiKoM до l8 poKiB - 31 календарний день.

2.2. Медичнi працiвники Пiдприемства мають право на додаткову щорiчну

вiдпустку за особливий характер працi згiдно Постанови Кабiнеry MiHicTpiB

Украiни JE 1920 вiд 17. 1 1 .1997 року, тривалiстю l 1 календарних днiв.

2.3. Працiвники адмiнiстративно-управлiнського персонаJIу та господарськоi

частини Пiдприемства мають право на щорiчну додаткову вiдпустку за

ненормований робочий день, тривалiстю 7 календарних днiв.

i 2.4.Iншi додатковi вiдпустки надаються працiвникам Пiдприемства тривалiстю

визначеною чинним законодавством :

2,4.1 . Додатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням - надаються працiвникам, якi

успiшно навчаються у вищих навчаJIьних закладах без вiдриву вiд виробництва

упродовж навчального, а не календарного року.

2.4.2. Творча вiдпустка - надаеться працiвникам для закiнчення дисертацii на

здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання пiдручника,

монографii, довiдника чи науковоi працi.

2.4.3. Соцiальнi вiдпуски - вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та полог€lI\,{и,

вiдrryстка для догляду за дитиЕою до досягнення нею трирiчного BiKy, додаткова

вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей, вiдпустка при народженнi дитини;

2.4.4. Вiдпустки без збереження заробiтноi плати, якi надаються в

обов'язковому порядку та 'rхня тривалiсть:

. одруження працiвникiв Taix дiтей - 3 календарнi днi;
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, переiЪду на нове мiсце проживання, не пов'язаного зi змiною мiсця роботи -
- 5 календарних днiв;

. народження дитини - З календарнi днi батьковi дитини;

. cMepTi близьких родичiв - 3 календарнi днi;

, свята першогО дзвоника для працiвникiв, що мають дiтей шкiльного BiKy - 1

календарний день.

2.5. Вiдпустка без збереження заробiтноi плати за згодою cTopiH (за сiмейними
обставинами та з iнших причин) може надаватися працiвнику на будь-який

погоджений TepMiH, але не бiльше 15 календарних днiв на piK.

III. Порядок надання вiдпусток та вiдкликання працiвникiв з вiдпустки

3.1. Керiвник зобов'язаний надавати вiдпустку працiвнику, якщо вона

r передбачена графiком вiдпусток. Пiд час складання графiка вр.lховують iнтереси

закладу, особистi iнтереси працiвникiв та можливостi для iхнього вiдпочинку.

3.2. Керiвник мае право вiдмовити працiвнику в наданнi щорiчноi вiдпустки,

якщо вона не передбачена в графiку вiдпусток.

3.з. Щорiчнi додатковi вiдпустки за бажанням працiвника можуть надаватися

одночасно iз щорiчною основною вiдпусткою, або окремо вiд Hei.

3.4. Працiвник мае право на Щорiчнi основну та додатковi вiдпустки повноi

тривалостi у першиЙ piK роботИ пiсля закiнчення 6-тИ мiсяцiв безперервноi роботи
на Пiдприемствi, okpiM випадкiв передбачених чинним законодавством.

3.5. Щорiчнi вiдпустки за другий та наступнi роки роботи можуть бути наданi

працiвниковi у буль-який час вiдповiдного робочого року, .ше виключно згiдно

графiку вiдпусток.

З.6. {опускаеться подiл щорiчноi вiдпустки на частини будь-якоi тривалостi, за

\,\lови щО основна безперервна ii частина становитиме не менше 14 календарних

rHiB.
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З,7. Щорiчна вiдпустка повинна бути перенесена на iнший перiод або продовжена

}, випадках: тимчасовоi непрацездатностi працiвника, засвiдченоi у встановленому
порядку; настання строку вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами; збiry
ллорiчноi вiдпустки з вiдпусткою у зв'язку з навчанням.

3.8. Щорiчна вiдпустка передбачена графiком вiдпусток може бути перенесена на
:зший перiоД тiльки за згодою працiвника у разi, коли iT надання може несприятливо
зi:битися на нормальнiй роботi закладу.

_].9. Невикористана частина щорiчноi вiдпустки мас бути надана працiвнику до
кiнчя робочого року, але не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за
якпй надаеться вiдпустка.

з.l0. У випадку виробничоi необхiдностi Керiвник мае право вiдкликати
працiвника з вiдпустки, а ii невикористану частину переносять на iнший перiод -
за Jоlловленiстю мiж працiвником та роботодавцем.

/4



ща

Голова Виборного органу
первинноi профспlлковоt органlзац11

Гайдук О.В.

ei"cLq 20)!1року

,Щодаток 2

до Колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок оплати працi працiвникiв

засади оплати працi Bcix працiвникiв - керiвникiв Пiдприемства та його

структурних пiдроздiлiв, лiкарiв, спецiалiстiв, середнього та молодшого

Itедичного персонаJIу та iнших.

1.2. I_{e Положення розроблено з метою отримання гарантованоi оплати за

викоЕану роботу, забезпечення мотивацii працiвникiв на ефективну працю,

спрямовану на задоволення потреб працiвникiв i досягнення цiлей Пiдприемства.

1.3, I]им Положенням визначасться струкryра заробiтноi плати, склад i

Jкерела витрат на оплату працi. .Щане Положення регламентуе порядок

нарахування ocHoBHoi заробiтноi плати, а також доплат та надбавок до

посадового окладу. Нарахування премiй регламентуеться положенням про

премlювання.

I[. Порядок оплати працi працiвникiв Пiдпри€мства

ЗАТВЕР!ЖУЮ:

Щиректо

ПОГО!ЖЕНО:

А.в.

року

КНП <Обласний клiнiчний центр нейрохiрургiiта неврологiЬ> ЗОР

I. Загальнi положення

l .l . Положення про оплату працi визначас органiзацiйнi, правовi та економiчнi

/г



2.1. Оплата працi здiйснюеться як нарахуваIrня й виплата працiвникам

заробiтноi плати та iнших додаткових виплат, передбачених законодавством,

Колективним договором i цим Положенням.

2,2. .Щжерелом коштiв на оплату працi е частина доходу за наданi медичнi

послуги та iншi кошти, отриманi внаслiдок господарськоi некомерцiйноТ

.]lяльностi, спрямованоi на досягнення соцiальних результатiв, без мети

отимання прибутку вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту.

2.3. З метою стаJIого розвитку Пiдприемства частина доходу, яка

спрямовуються на оплату працi та соцiальнi внески не повинна перевищувати

10yo вiд доходу Пiдприемства за наданi медичнi послуги протягом звiтного

перlоду.

2.4. Заробiтна плата працiвникiв Пiдприемства складаеться з посадового

оlс]аду, доплат, надбавок та премiй.

2.5, Основою органiзацii оплати працi е схема мiжквалiфiкацiйних

(мiхсrосадових) спiввiдношеЕь, яка забезпечус диференцiацiю заробiтноi плати

працiвникiв Пiдприсмства змежно вiд складностi виконуваних робiт.

2.6. Схема мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень

загверркуються керiвником для Bcix посад та пiдроздiлiв Пiдприемства, з

)rрац/ванIulм специфiки виконуваноi роботи та iнтенсивностi роботи пiдроздirry,

2.7. Пропозицii щодо розмiру коефiцiентiв схеми мiжквалiфiкацiйних

(viясrосадових) спiввiдношень, щорiчно, подаються робочою групою з

вt{значення системи оплати працi, до складу якоi входять керiвники Bcix

струкг}?них пiдроздiлiв та представник профспiлки.

].8. Мiнiмальний посадовий оклад встановлюеться в розмiрi мiнiмальноi

ззробtтноi плати, встановленоi законом та е основою формування схеми

rr i;кквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень.

].9. У разi пiдвищення законодавчо встановленого розмiру мiнiмальноi

заробiтноi плати керiвник Пiдприемства встановлюе розмiр посадових окJIадiв

прачiвникiв Пiдприемства вiдповiдно до чинного законодавства Украiъи.
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2. 1 0. Посадовий оклад установлю€ться працiвникам Пiдприемства вiдповiдно

до затвердженого Iцтатного розпису, що дlе у звlтному перlодl, та визначасться

на пiдставi схеми мiжквмiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень шляхом

множення мiнiмальноi заробiтноi плати на вiдповiдний тарифний коефiцiснт.

2.11. Посадовий оклад директора Пiдприемства може бути встановлений

виключно в межах визначених в KoHTpaKTi з Власником 
- 

Закарпатською

обласною радою.

2.|2, Посадовий оклад директора визначаеться шляхом застосування

коефiцiенry (вiд 1,5 до 1,7) до середньоi заробiтноТ плати лiкаря ocHoBHoi

спецiальностi (лiкаря-нейрохiрурга, лiкаря-анестезiолога, лiкаря-невролога).

2.13. Посадовi оклади заступникiв директора та керiвникiв структурних

пiдроздiлiв розраховуються вiд окладу керiвника:

2.13.1. Медичному директору та директору фiнансовому - вiд 90Yо до95О/о

посадового окладу керiвника.

2.13.2. Засryпнику директора з адмiнiстративно-господарських питань -
вiд 80% до 90Yo посадового окладу керiвника.

2.13.З. Головному бухгалтеру - вiд 70Yо до 80% посадового окJIаду

керiвника.

2.13.4. Керiвникам клiнiчних структурних пiдроздiлiв - вiд 60% до 70Yо

посадового окJIаду керiвника.

2.1З.5. Керiникам iнших структурних пiдроздiлiв - вiд 50Yо до 60Yо

посадового окладу керiвника.

2,14. Оплата працi зовнiшнiх сумiсникiв може проводитись за погодинною

системою оплати працi (за фактично вiдпрацьований час).

2. l5. На пiдпри€мствi можуть бути застосованi перерахованi нижче доплати та

надбавки до посадового окJIаду з наступними граничними розмiрами:

2.15.1. .Щоплата за використання в роботi дезiнфiкувальних засобiв - |0%,

2.|5.2. Щоплма за роботу у нiчний час 
-20Yо.

2.15.3. .Щоплата за сумiщення професiй (посад) - до 50%.
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2.15.4. !оплата за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв -
до 50%.

2.15.5. .Щоплата за розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу

виконуваних робiт - до 50%.

2.15.б. .Щоплата за науковий ступiнь кандидата медичних наук - до 15%.

2.15,7. .Щоплата за науковИй сryпiнЬ доктора медичних наук- до25Yо.
2.15.8. .Щоплата за вчене званнrI доцента - до 25Оlо.

2. 15.9. .Щоплата за вчене звання професора - до ЗЗYо.

2. 15. 10. Надбавка за почесне звання <Заслужений лiкар Украrни> - до 20%.

2.15.1l. Надбавка за високi досягнення в працi - до 50%.

2,|5.I2. Надбавка за складнiсть, напруженiсть у роботi - до 50%.

2.16. KoHKpeTHi розмiри доплат та надбавок визначаються HaKtu,oM директора,
залежно вiд результатiв роботи працiвника або його особистого внеску в

остаточнi результати роботи Пiдприемства, з врахуванням пропозицiй

керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

2. l7. Робота у святковий день оплачу€ться в подвiйному розмiрi лрацiвникам,

якi отримують мiсячний оклад, - У розмiрi одинарноi годинноi або денноi ставки

понад окJIад, якщо робота у святковий день проводилася в межах мiсячноi норми

робочого часу, i розмiрi подвiйноi годинноi або деннот ставки понад оклад, якщо

робота проводиласЯ понад мiсяЧну норму. оплата в зазначеному розмiрi
. проводиться за години, фактично вiдпрацьованi у святковий день.

2.18. Заробiтна плата виплачуеться працiвникам Пiдприсмства реryлярно в

робочi днi у строки, установленi колективниМ договором, але не рiдше нiж двiчi
на мiсяць, зокрема l5 числа - першу половину заробiтноi плати за мiсяць, а 30

числа мiсяцЯ, за якиЙ здiйснюеться виплата - друry половину нарахованоi

заробiтноi плати через промlжок часу, що не перевищуе шiстнадцяти

каJIендарних днiв. У разi якщо день виплати заробiтноi плати збiгаеться з

вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачуеться

напередоднi.
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2.19, Заробiтна плата працiвникам Пiдприсмства за весь час щорiчноТ

вiдпустки виплачуеться не пiзнiше нiж за три днi до ii початку.

2.20. Пiдставою для нарахування бцгалтерiсю заробiтноi плати працiвникам

за пiдсумками роботи за мiсяць с:

. штатний розпис Пiдприсмства;

. табель облiку робочого часу;

. накази про премiювання, надбавки, вiдпустки, вiдрядження та лiкарнянi

_,Iисти.

2.2l, Утримання iз заробiтноi плати працiвникiв здiйснюеться лише у
внпадках, передбачених законодавством та колективним договором, що дiе на

Пi:приемствi.

III. Вiдповiдальнiсть

3. l . .Щиректор Пiдприемства несе вiдповiдальнiсть за:

].1.1. Забезпечення нарахування та виплати заробiтноi плати вiдповiдно до

ззконо.f,авства Украiни, Колективного договору та цього Положення.

3.1.2. Своечасне затвердження та пiдписання документiв, що с пiдставою

::я нарахування заробiтноi плати (штатний розпис, накази).

j.]. Головний бухгалтер Пiдприемства несе вiдповiдальнiсть за:

3.2.1. Свосчасне та правильне нарахування i виплату заробiтноi плати.

j.2.2. Своечасне надання працiвниковi iнформацii щодо його заробiтноi

1:эlll.

j.,r. Трудовi спори з питань оплати працi розглядаються та вирiшуються згiдно

-iilHHIt\l законодавством.
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ПОГОЩЖЕНО;

зор

А,в.

року

ПОЛОЖЕННЯ

Про премiювання працiвникiв

1.1. Положення про

<обласний клiнiчний

кнп <<обласний клiнiчний центр нейрохiрургii та неврологiii> Зор

1. Загальнi положення

премiювання (далi - Положення) працiвникiв КНП

Пiдприемство) розроблено з метою покращення якостi медичЕого

обслуговування населення та встановлення справедливоi оплати працi,

вiдповiдно до особистого внеску працiвникiв в результати роботи
Пiдприемства.

1.2. Рiшення про

ухвалюс директор

пiдроздiлiв.

центр нейрохiрургii та неврологii> ЗОР (дапi -

премiювання та матерiальЕе заохочення працiвникiв

заподанням керiвникiв структурних

1.3. Нарахування здiйснюеться за результатами роботи за мiсяць, квартал та

р!к у межах установленого фонду оплати працi за умови ekoнoMii korцTiB на

вlдповlднl цlлl.

1.4. Нарахування премii за звiтний перiод здiйснюеться разом з виплатою

авансу в наступному перiодi,

Пiдприемства

бхо 1од;

!*Зtj:dлЛ

) * t} ditlv'. *
(a"J \lqBsioq --ýz,q]/ о

Голова Виборного органу
первинноi профслiковоi органiзацii

Гайдук О.В.

20lL року

Додаток 3

до Колективного договору

1.5. На Пiдприемствi встановлюються наступнi види премiй:
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1.5.1. Премiя за медичнi послуги наданi за Програмою державних

медичних гарантiй.

1.5.2. Премiя за наданi платнi медичнi послуги.

1 .5.3. Адмiнiстративна премiя.

2. Пiдстави, умови й порядок премiювання

2.1 . Право на премiювання мають Bci працiвники Пiдприемства.

2.2. Основними критерiями премiювання керiвникiв структурних пiдроздiлiв

Пiдприемства е виконання ними цiльових показникiв кiлькостi надаЕих

медичних послуг та iндикаторiв якостi роботи пiдроздiлу.

2.3. Основними критерiями премiювання медичного персоналу е особистий

внесок в роботу закладу та якiсть наданих медичних послуг.

2.4. Основними критерiями премiювання адмiнiстративного персонаJIу €

виконання фiнансових показникiв роботи Пiдприемства та дотримання плану

заходiв затверджених директором Пiдприемства на звiтний перiод.

2.5. Додатковi критерii премiювання затверджуються щорiчно на ocнoBi

пропозицiй робочоi групи в складi директора фiнансового, медичного

директора та керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

2.6. Незалежно вiд загальних результатiв роботи Пiдприемства, директор

мае право збiльшити розмiр премii окремим працiвникам за виявлену дiлову

lнlцlативу, пlдвищення престижу закладу, внесок у загшIьн1 результати

роботи.

2.7. Премiюванню пiдлягають працiвники, якi вiдпрацювали в закладi

протягом усього перiоду, за який передбачена премlя.

2.8. Працiвникам, якi звiльнилися до закiнчення перiоду премiювання

у зв'язку з призовом або переходом на вiйськову службу до Збройних сил

Украiни, переведенням на

на навчання, виходом

передбачених пунктом l

lнше пlдприемство, установу, органlзацlю, вступом

на пенсiю, скорочеЕням штату або з пiдстав,

частини l cTaTTi 40 КЗпП, премiю виплачують

за фактично вiдпрацьований час.
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2.9. Прачiвникам, якi звiльнилися за власним бажанням без поважних

причин або яких звiльнили за порушення труловоi дисциплiни, премiю

не нараховують i не виплачують.

2.10. Розмiр премii визначаеться комбiнацiею кiлькiсних та якiсних

показникiв роботи працiвника. Граничним розмiром премiю не обмежують.

3. Пiдстави i порядок позбавлення премii (лепремiювання)

3.1. Працiвника можуть повнiстю або частково позбавити премii за умови:

3.1.1. Неналежного виконання обов'язкiв, передбачених посадовою

iнструкцiею та правилами внутрiшнього 1фудового розпорядку.

3.1.2. Невиконання наказiв та розпоряджень керiвника Пiдприемства або

керiвника структурного пiдроздiлу.

3.1.3. Отримання догани або наявностi обгрунтованих скарг пацiентiв.

3.1.4. Порушення графiку роботи, санiтарно-гiгiснiчних норм, правил

етики та деонтологii у вiдносинах iз працiвниками закладу та пацiснтами.

3.1.5. Порушення TepMiHiB виконання доручень та завдань або неякiсного

ix виконання.

3. 1.6. Недотримання TepMiHiB здачi звiтностi.

3. 1 .7. Iнших порушень трудовоi дисциплiни.

3.2. Додатковi критерii депремiювання затверджуються щорiчно на ocHoBi

пропозицiй робочоi групи в складi директора фiнансового, медичного

директора та керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

3.3. Працiвника повнiстю або частково позбавляють премii наказом

директора Пiдприемства.

3,4. .Щепремiюють працiвника за той перiод (мiсяць, KBapTEuI, piK), у якому

BiH порушив трудову дисциплiну. Позбавляють премiI незалежно вiд того,

притягaши чи не притяг€rли працiвника за порушенЕя до дисциплiнарноi

вiдповiдальностi.

3.5. Спори з питань премiювання розглядають у порядку, який передбачае

чиltне законодавство.
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ПОГОЩЖЕНО:

Голова Виборного
первинно1

органу

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
з охорони пр нА 2022 PIK

Boi органiзацii

Гайдук О.В.

20)t року

Додаток 4

до Колективного договору

Очiкуваний
льтат

Приведення стану
безпеки у
вiдповiднiсть з
вимогами
нормативних aKTiB

Усунення причин
нещасних випадкiв

Удосконалення
управлiння
охороною працi

Удосконалення
управлiння
охороною працi

зАхо,

(3l ) чýйi&lУ <<ы >> с{trtл

TepMiH
виконанняНайменування заходiв Вiдповiдальнi

Завiдувачi
вiдцiлень;
Iнженер з ОП
Голова ПК

постlино

Проводити спiльнi перевiрки
стаrrу безпеки, гiгiсни працi та
виробничого середовища у

Завiдувачi
вiддiлень;
Iнженер з ОП

постlино

ъбезпечити виконання
органlзацlино-технlчних

- -:\o.]IB, запропонованих
коrriсiями по розслiдуванню

Iнженер з ОП постlино

Розрбити та сприяти
вIIровадженню на
пi.rприемствi плану заходiв з
профiлактики травматизму та

Iнженер з ОП постlино

Оснащення кабiнету з
охороЕи працi, оформлення
grендiв, виставок, придбання
*i.rеофiльмiв, MaKeTiB,
програмних продуктlв тощо з

t,

: _ _:" H IiX
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Сприяти впровадженню
Закону Украiни <Про охорону
праui> серед посадових осiб з
метою ix ознайомлення з
першочерговими питаннями

Iнженер з ОП постlино

Постiйний монiторинг
законодавства УкраiЪи з
питань охорони працi, шляхом
пiдписки на перiодичнi
виданнJI та вiдслiдковування

Iнженер з ОП
Юрисконсульт

постlино

Полiпшення caHiTapHo-
побутових уп{ов та умов працi
в лiкарнi

Завiдувачi
вiдцiлень;
Голова ПК;
Iнженер з ОП

постlино

Забезпечити органiзачiю i
проведення у пiдроздiлах
весняного та осiннього оглядiв
стану примlщеЕь споруд l
1нженерних мереж

Завiдувач
господарства

KBiTeHb,
жовтень

Ремонт i реконструкцiя дiючих
санiтарно-побутових
примiщень (гардеробних,
душових, умивальних,
ryалетiв, KiMHaT особистоi
гiгiени жiнок)

Завiдувач
господарства

Згiдно
графiку
або при
потребi

Органiзувати своечасну
пiдготовку та пiдвищення
квалiфiкацiiспецiа.пiста з

.Щиректор
Iнженер з ОП Вiдповiдно

графiку

Провести навчанЕя з питань
охорони працi посадових осiб i
працiвникiв (у спецiалiзованих

Завiдувачi
вiддiлень
Iнженер з ОП

до графiк

Провести навчання
та перевiркч знань з питань

Завiдувачi
вiддiлень

вlдповlдно

:. НО Р МДТИВ НО- П Р ДВ О В Е ЗДБ ЕЗ П ЕЧЕННЯ

2.2.

ПОЛIПШЕННЯ СДНIТДРНИХ УМОВ ТА умов пр,

НДВЧДННЯ I ПОШИРЕННЯ осв З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПР

Удосконалення
управлiння
охороною працi

,Щотримання
законодавчих вимог

Полiпшення vMoB
працi

Приведення стану
безпеки у
вiдповiднiсть з
вимогами
нормативних aKTiB
про охорону працi

Приведення стану
безпеки у
вiдповiднiсть з
вимогами
нормативних aKTiB
про охорону працi

Пiдвищення рiвня
знань з охорони
працi

полiпшення
профiлактичноi

роботи з ОП

полiпшення

/4
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охорони працi, пожежноi
безпеки та електробезпеки
працiвникiв

Iнженер з ОП
Вiдповiдальний
за

Надавати завiдувачам
вiддiлень методичнi
рекомендацii щодо проведення
профiлактичноТ роботи з
охорони працi

Iнженер з ОП постlино

Здiйснювати контроль за
проведенням роботи з
профiлактики нещасних
випадкiв та професiйних
захворювань на виробництвi

Iнженер з ОП;
Голова ПК;
Завiдувачi
вlддlлень

постlино

забезпечити своечасне
проходження працiвниками
попереднiх та перiодичних
медичних оглядiв згiдно з
наказами MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни

Головна
медична сестра

постlино

Встановити конlроль за
забезпеченням працiвникiв
спецодягом, спецвзуттям та
iншими засобами
lндивlдуаJIьного захисту,
мийними та
знешкоджувЕuIьними засобами

Головна
медична сестра

постlино

Встановити контроль за
своечасним та якiсним
переглядом та
доопрацюваЕням iнструкцiй з
охорони працi , посадових
iнструкцiй та системи
управлiння охороною прачi у
вlддlленнях

Iнженер з ОП
Зав. вiддiлень постlино

6. ПРОФШАКТИКА НЕЩДСНИХВИПДДКIВ ТД ПРОФЕС, ЗАХВОРЮВАНЬ
нд виро II

ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ охорони пр

роботи з ОП.
Пiдвищення рiвня
знань з охорони

полiпшення
профiлактичноi
роботи,
опрацювання
вiдповiдних рiшень

полiпшення
профiлактичноi
роботи,
опрацювання
вiдповiдних рiшень

Попередження
професiйних
захворювань

Попередження
професiйних
захворювань

полiпшення
профiлактичноi
роботи,
опрацювання
вiдповiдних pimeнb
та рекомендацiй

ТЕХНIЧНI ЗАХО.
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Здiйснювати контроль за
своечасним проведенням
планово-попереджуваJIьних
peMoHTiB медобладнання,
електоприладiв, механiзмiв
та устаткування

Головна
медична
сестра;
вiдповiда-тrьний
за електро-
господарство

постlино

встановити технiчний
контроль та забезпечити
робоry об'ектiв, машин та
механlзмlв пlдвищено1
небезпеки.

Завiдувач
господарства постlино

Здiйснювати постiйний
контроль по виконанню робiт
згiдно технологiчних карт,

регламентiв, положень

Щиректор
Завiдувачi
вiддiлень;
Iнженер з ОП

постlино

Придбання або оновлення
знакiв безпеки та
попереджувальних написiв,
нанесення сигнtLпьно-
попереджув€tльного кольору
на електрообладнаннi та

вiдповiдальний
за
електрогоспода

рство
Завiдувач
господарства

постlино

Придбання (проведення
випробувань) засобiв захисту:
дlелектричних рукавичок,
дiелектричних килимiв,
електроlнструменту,
1нструмецту з дlелектричними

Вiдповiдальний
за
електрогоспода

рство
Завiдувач
господарства

Вiдповiдно
до графiка

Своечасне опосвiдчення стану
безпеки електроустановок
споживачiв, проведення
електричних випробувань i
вимiрювань обладнання

Вiдповiдальний
за
електрогоспода

рство
Завiдувач

Постiйно

Забезпечити. виведення з
експлуатацl1 несправне
електрообладнання,

Вiдповiдмьний
за
елецрогоспода

Приведення стану
безпеки у
вiдповiднiсть з
вимогами
нормативних aKTiB
про охорону працi

Приведення стану
безпеки у
вiдповiдностi з
вимогами
нормативних aKTiB

Приведення стану
безпеки у
вiдповiднiсть з
вимогами
нормативних aKTiB

8. зАхист пр никIв в УР А}КЕ Н НЯ ЕЛ ЕКТР ИЧНИМ С ТР У МОМ
Приведення стану
безпеки у
вiдповiднiсть з
вимогами
нормативних aKTiB
про охорону працi

Приведення стану
безпеки у
вiдповiднiсть з
вимогами
нормативних aKTiB
про охорону працi

Приведення стану
безпеки у
вiдповiднiсть з
вимогами
нормативних aKTiB

запобiгання
нещасн.им випадкам
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загрозу шя життя i здоров'я
I1рацюючих

Завiдувач
господарства

Сприяти своечасному
проведеIrню атестацii робочих
мiсць на вiдповiднiсть ix
нормативним актам з охорони
працi

[иректор
Iнженер з ОП

вiдповiдно
до графiка

Усунення впливу на
працiвникiв небезпечних i
шкiдливих виробничих
факторiв або приведення 'rx

piBHiB на робочих мiсцях до
вимог нормативно-правових
aKTiB з охорони прац1 (за

результатами лабораторних
дослlджень, приписами

.Щиректор
Iнженер з ОП постlино

Приведення до нормативних
вимог приладiв штучного
освiтлення (замiна
свiтильникiв, встановлення
додаткових свiтильникiв,
замiна ламп, освiтлення, тощо)

Завiдувач
господарства Постiйно

9. УСУНЕННЯ ВПЛИВУ НД ПРАЦIВНИКIВ НЕБЕЗПЕЧНИХI ШЮДЛИВИХ
ВИРОБНИЧИХ ФДКТОРIВ ДБО ПРИВЕДЕННЯ iX PIBHIB НД РОБОЧИХ МIСЦЯХДО
ВИМОГ НОРМДТИВНО-ПРДВОВИХ ДКТIВ З ОХОРОНИ ПР.

Проведення робочих
мiсць у
вiдповiднiсть
до вимог
нормативно -
правових
aKTiB з охорони

Приведення
робочих
мiсць у
вiдповiднiсть
до вимог
нормативl{о -
правових
aKTiB з охорони

Приведення до
нормативних вимог
приладiв штучного
освiтлення (замiна
свiтильникiв,
встановлення
додаткових
свiтильникiв, замiна
ламп, освiтлення,
тощо

Iнженер з охорони працi

tl-

Наталiя ВЕРБИЧ
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ЗАТВЕР{ЖУЮ:

|/-а

;ý

зор

А.в,

O)LpoKy

КНП <Обласний клiнiчний центр
нейрохiрургii та неврологii> ЗОР
Правила внутрiшнього трудового
розпорядку
м. Ужгород

ПОГОЩЖЕНО:

ого органу
воi оргапiзацii

Гайдук О.В.

,Ы ,, Lrчlц 20l-L року

Додаток 5

до Колективного договору

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборiв
колективу КНП (ОКЦНН) ЗОР
вiд З 1 .01 .2022 ЛЪ l

l. Загальнi положення
l .l . Правила внlтрiшнього трудового розпорядку (далi - Правила) розроблено вiдповiдно до
конституцiт Украiни, Кодексу законiв про працю Укратни (кзпп), iншиrнормативно-правових
aKTiB, що регулюють трудовi вiдносини.
l .2. Метою Правил с:

о забезпечення належноТ органiзацiТ працi;
о змiцнення труловоТ лисциплiни;
. створення належних. безпечних та здорових умов прачi:
о пiдвищення продуктивностi та ефеrгивностi працi;
о забезпечення рацiонального використання робочого часу.

1.3. Правила поширюються на Bcix працiвникiв КНП <обласний клiнiчний центр нейрохiрургii
та неврологiТ> ЗОР (далi - КНП (ОКЦНН> ЗОР).
1,4..ЩирекгоР КНП KOKI]HH> ЗОР створюе органiзацiйнi, економiчнi умови для дотримання
працiвниками труловот дисциплiни, використовус меl,оди переконання, заохочення за
сумлiннУ працю та iT високi показники. !о порушникiВ трудовоТ дисциплiни застосовують
заходи дисциплiнарного стягнення.

2, Порядок прийняття lla робоry i звiльнення працiвникiв

2.1. Згiдно зi статутом КНП KOKI-{HH> ЗОР право приймати на роботу працiвникiв мае
директор.

х!



3;?:Iо,:.:rl*тгi на роботу працiвнику може буги встановлено випробувальний TepMiHвlдповlдно до вимог законодавства.
Контроль за проходженням випробування працiвником покJIадають на безпосередньогокерiвника.
2,3. Якщо протягом строку випробування в!tявлено невiдповiднiсть працiвника роботi, на якуйого прийнято, безпосереднiй *"pi""n* працiвника подче_допо"iдпу записку дирекюру КНП(ОКЦННD ЗоР не пiзнiше семи днiв до закiнчення виriробування.
2.4. .Щля оформлення 1рудових вiдносин .ро"чд""" aоОЬв'язанi надати:о паспорт;

о довiдку державноi податковоi служби про присвоення реестрацiйного номера облiковоТкартки платника податкiв (iдентифiкацiйного номера);о диплом (iнший документ про ocBiTy або професiйну пiдготовку).о вiйськовозобов'язанi 
- вiйськовиЙ 

"ч"й чЪо тимчасове посвiдчення, видане замiстьвiйськового квлrгка;
. призовники - посвiдчення про приписку до призовноi дiльницi;' 

Жý,Н;i.iаЛiДНiСТЮ - ДОВiдкУ до акга оглялу МСЕК та iндивiдуальну програму

. ФУлову книжку (у разi наявностi) або вiдомостi про тудову дiяльнiсть з ресстузастрахованих осiб;
о фотокартку,

2,5, У випадкаХ, передбачених законодавством, також п!дають документ про стан здоров'я,сертифiкаЦ що пiдтвердлtУе вакцинацiю вiд сЬvП - 19,u iншi документи, необхiднi дляроботи з наркотичними психотопними препаратами.
2,б, На вимогу Працiвника, якиЙ 

"n.pr" пi"Л"ч*i.я нароботу, трудова книжка оформляетьсяне пiзнiше п'яти днiв пiсля прийняЙ на робоry,
2,7, На виконання вимог ЗакЬну Укра'rЪиi Про .а*"ст персональних даних> при прийняттi нароботу працiвника повiдомляють про володiльця його персональних даних (КНП кОКЩFIН>зор), склад та змiст зiбраних персональних_даних, права у сферi захисту персонilльних даних,мегу збору персональних даних та осiб, яким пфо*r"a" або можугь передаватисяперсональнi данi.
2.8. ПрийняттЯ.на робоry оформляють HaKztзoM дирекгора КНП (ОКЦНН> ЗОР, з якимпрацiвника ознайомлюють пlд пlдпис.

-.?l 
Пiдarч"о,о доя видання наказу е змва про прийняття на роботу.2.10. При прийняттi на роботу прачiвника:
о ознайомлюють з цими Правилами;о ознайомлюють з посадовою фобочою) iнструкцiею;о iнструюують з технiки безпеки, в"роб"и"оf"анiтарil, гiгiени працi та протипожежно1охорони;

2.1l. 
_Звiльнення з роботи з _iнiцiативи працiвника, роботодавця та з iнших пiдстав,передбачених законодавством УкраiЪи здiйснюеться iз дотриманням процедури та умовзвiльнення, визначених законодавством.

2.12.У разi звiльнення працiвнику видають засвiдчену копiю наказу про звiльнення.

3. OcHoBHi обов'язки працiвника та роботодавця3. l. Працiвник зобов'язаний:
3,1,1, Сумлiнно виконувати обов'язки, покладенi на нього посадовою iнструкцiсю, цимиправилами та iншими законодавчими й нормативними акгами.
3.1.2. Виконувати накази, розпорядження та доручення дирекгора КНП (ОКЦНн> ЗоР табезпосереднього керiвника.
3,1,3, Своечасно прибувати на робоче мiсце та починати роботу, перебувати на робочому мiсцiпротягом робочого часу, за винятком перерв для вiдпочинку та харчування.
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3.1 .4. Повiдомляти (за можливостi - до початку робочого дня) безпосереднього керiвника або

вiддiл кадрiв про причини вiдсугностi на роботi письмово, засобами телефонного чи
елекгронн;го зв'язку або iншим доступним способом. У разi недотриман}rя працiвником цiеi
вимоги скJrадають акг про вiдсутнiсгь працiвника на робочому мiсцi,
3.1.5. Надавати на вимогу вiйськово-облiковi документи для звiрки з даними особових карток

п-2,
3.1.6. Повiдомляти вiддiл кадрiв протягом 1рьох робочих днiв про змiну сiмейного стану, мiсця

проживання (перебування), про здобуггя освiти.
3.1.7. У разi роботи в КНП кОКЦНН) ЗОР за сумiсництвом повiдомити вiддiл кадрiв про

звiльнення з основного мiсця роботи у тиденний строк.
3.1.8, Повiдомляти вiддiл кадрiв про Haмip достоково припинити вiдпустку для догляду за

дитиноЮ до досягненнЯ нею трирiчногО (шестирiчного) BiKy не пiзнiше нiж за десять
к.rлендарних днiв до бажаноi дати виходу на роботу.
3.1.9. ,Щбайливо ставитися до майна КНП (ОКЦНН>> ЗОР, рацiонально витрачати

елекгроенергiю, матерiали та iншi матерiальнi ресурси, вживати заходiв щодо запобiгання
шкодi, яка може б}ти заподiяна КНП (ОКЦНН> ЗОР.
3.1.10. З повагою ставитися до колег, сприяти створенню позltтивного психологiчнОгО КЛiмату

в колекгивi, пiдтримувати доброзичливi вiдносини з колегами, уникати дiй, що заважають

нормальнiй роботi колег, ображають iх, принижують честь i гiднiсть, порушують робоry КНП
(ОКЦНН) ЗОР, дотримуватися правил дiлового етикету у взаеминах з кологами, пацiентами
та вiдвiдувачами.
3.1.1t, ,Щотримуватися чистоти й порядку на робочому мiсцi та на територii КНП кОКЦНН>
зор.
3.1.12. Зачиняти BiKHa та дверi кабiнеry, вимикати свiтло, до того як зzlлишити робоче мiсце в

кiнцi робочого дня.
3.2. Роботодавець зобов'язаний:
3.2.1. ознайомити працiвника з цими Правилами, колеrстивним договором, посадовою
(робочою) iнструкцiею.
i.2.2. Зuб"rпе"ити робоче мiсце матерiальними та енергетичними ресурсами, необхiдними

засобами, обладнанням та приладами, а працiвника - спецодягом та засобами
iндивiдуального захисту вiдповiдно до нормативно-правових акгiв та колективного договору.
3.2.3. Органiзовувати своечасний iнструrгаж працiвникiв щодо вимог охорони працi, пожежноТ

безпеки та iнших правил безпеки працi.
3.2,4. Видавати заробiтну плату у встановленi законодавством та колективним договором
термiни.
3.2.5. Надавати працiвникам на ix вимогу повну та достовiрну iнформацiю сюсовно'tхHboi
трудовоi дiяльностi, а також копii документiв (безоплатно), якi мiстять персональнi данi щодо
них.
3.2.б. Забезпечувати своечасний ремоm обладнання на робочих мiсцях.
3.2.7, Органiзовувати облiк робочого часу i виконуваноТ працiвниками роботи.
з.2.8. НЪдавати працiвникам можливостi та створювати умови для пiдвищення квалiфiкацii,

здобуття освiти,
4. Права працiвника та роботодавця

4.1. Працiвник мае право:
4.1 .2. На належнi, безпечнi та здоровi умови прачi.
4.1.3. ЗвертатиСя до роботодавця з пропозиЦiями щодо полiпшення органiзацii працi та
виробництва, пiдвищення ефекгивностi виробництва.
4.1.4. Користуватись iншими правами, передбаченими законодавством.
4.2. Роботодавець мае право:
4.2.1. Вимагати вiд працiвника належного виконання роботи вiдповiдно до посадовоi

iнструкцii, дотриманЕя цих Правил, нормативних акгiв роботодавця, правил охорони працi,

дбайливого ставлення до ввiреного йому майна.
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4.2.2. Прптяrати порушникiв трудовоi дисциплiни до вiдповiдальностi.
4.2.3. Уживати заходiв для морального та матерiального заохочення за сумлiнне доlримання
вимог цих Правил.
4.2.4. Контролювати дотримання працiвниками трудовоi дисциплiни.

5. Робочий час та час вiдпочинку
5.1. Норма тривалостi робочого часу становить 40 годин на тиждень для:
5.1,l. працiвникiв адмiяiстративно-управлiнського персоналу;
5. 1.2. працiвникiв господарсько-обслуговуючого персоналу;
5.1 .3. молодшого медичного персоналу.
5.2- !ля медичних працiвникiв, спецiалiстiв та фахiвцiв з вищою немедичною освiтою,
зайrrятих у наданнi медичних послуг, встановлюеться скорочена,тривалiсть робочого часу З8,5
годин на тиждень.
5.2.1. облiк вiдпрацьованого робочого часу для розрахунку заробiтноi плати ведуть у табелi
облiку використання робочого часу.
5.2.2. !ля працiвникiв адмiнiстративно-управлiнського персоналу та господарсько-
обслуговуючого персоналу дiе такий розпорядок дня:. початок робочого дня - 08:00;

о обiдня перерва - з 12:00 до l3:00;
о закiнчення робочого дня - 17:00.

5.2.3. Працiвники мають право на регламентованi перерви для вiдпочинку тривалiстю l0 хв.
пiсля кожноi години роботи за комп'ютером (входяiь-до робочого "u"yj 

' 
для виконання

вправ для зняття зоровоi втоми, санiтарно-гiгiснiчного призначення.
5.2.4. Робота у клiнiчниХ пiдроздiлах закладу провадиться за графiками змiнностi, якi
доводяться до вiдома працiвникiв за два тижнi до введення'iх в дiю. Графiки розробляються
щомiсячно. керiвниками сгрукгурних пiдроздiлiв та затверджуються медичним дирекгором.
табелi облiку робочою часу для працiвникiв медичних пiлроздiлiв пiдписуються 

""дr"п""директором, а для працiвникiл. адмiнiстративно-управлiнського персоналу та господарсько-
обслуговуючого персоналу - фiнансовим лиректорой.
5,2.4.1, !ля працiвникiВ вiддiлення анестезiологii та iнтенсивноТ терапii дiе розпорядок
робочого часу згiдно додатку l.
5.2.4.2. fuя працiвникiв мультидисциплiнарноi реабiлiтацiйноi групи дiагностично-
амбулаторного вiддiлення дiе розпорядок робочого часу згiдно додатку 2. 

-

5.2.4.3. fuя праЦiвникiв вiддiлеНня цереброваскУлярноi патологii дiс розпорядок робочого часу
згiдно додатку 3.

2.?.4.!.Щ" працiвникiв операцiйного блоку лiе розпорядок робочого часу згiдно додатку 4.
5.2.4.5. Для працiвникiв вiддiлення нейроонкологii та функцiональнЬi нейрохiрургii дiе
розпорядок робочого часу згiдно додатку 5.
5.2.4.6. fuя працiвникiв вiддiлення нейротравми та спiнальноi хiрургiТдiе розпорядок робочого
часу згiдно додатку 6.
5.2.4.7. !ля працiвникiв дiагностично-амбулаторного вiддiлення дiе розпорядок робочого часу
згiдно додатку 7.
Напередоднi святкових днiв тривалiсть робочого дня скорочуеться на одну годину. Норма не
поширюеться на працiвникiв, для яких законодавством встановлено скорочену тривалiсть
робочого часу, та працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робо"о.о 

"uay.-5.3. 3а домовленiстю з роботодавцем лрацiвниковi може буги встановлено неповний робочий
час (неповний робочий день, неповний робочий тижденЬ або поеднання неповного рЪбо"о.о
тижня з неповним робочим днем) з оплатою працi пропорцiйно вiдпрацьовано"у 

"u"y.5.4. Протягом робочого часу працiвники зобов'язанi 
""*o"y"ir" роботу, обумовлену

посадовою iнструкцiею. За необхiдностi тимчасово вiдлучитися з робочого "i"ц"-a 
nrru""

виробничоi необхiдностi або з особистих поважних причин прiцiвник мас попередньо
погодити свою вiдсутнiсть iз безпосереднiм керiвником.

_//



5.5, Працiвники мають право на вiдпустки, передбаченi законодавством та колективним
договором.
5.6. Графiк вiдпусток складають щороку до 30 груаня на наступний piK i доводять до вiдома
кожного працiвника пiд пiдпис.
5.7. Якщо у графiку вiдпусток не зазначено конкретну дату початку вiдпустки, то не пiзнiше
нiж за l4 календарних днiв працiвник зобов'язаний подати заяву про надання вiдпустки iз
заlначенням конкретного TepMiHy.

б. Заохочення за успiхи в роботi
6.1. За сумлiнне виконання обов'язкiв, встановлених посадовою iнструкцiсю, iнiцiативу,
тривалу i бездоганну роботу, значнi трудовi досягнення застосовують TaKi заходи заохочення:. виплата премiт;

регулюе Положення про премiювання КНП KOKL{HH> ЗоР>, яке с додатком до колекгивного
договору.
6.2. Щиректор КНП KOKI{HH>> ЗОР видае наказ про заохочення працiвника.

7. Вiдповiдальнiсть працiвникiв за порушення трудовоi дисциплiни
7,l . За порушення трудовоi дисциплiни може бути застосовано один iз таких заходiв стягнення:. попередження;

. догана;

. звiльнення.
7.2. Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване за TaKi порушення:

. СИСТеМаТИЧНе НеВИКОНаННЯ ПРацiвником без поважних причин обов'язкiв (два чи бiльше
разiв здiйснення працiвником винного невиконання чи неналежного
виконаннЯ обов'язкiв), покладениХ на ньогО посадовою iнструкцiею або цими
Правилами, якщо до працiвника ранiше вже застосовувалися заходи дисциплiнарного
стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП);

. прогул, у т. ч. вiдсутнiсть на роботi понад три години протягом робочого дня без
поважних причин (п. 4 ст.40 КЗпП);

О ПОЯВа На РОбОТi В нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або токсичного сп'янiння (п. 7
ст. 40 КЗпП).

За iншi порушення трудовоТ дисциплiни оголошують догану.
за кожне порушення трудовот дисциплiни до працiвника може бути застосовано лише одне
дисциплiнарне стягнення.
7.з. При визначеннi виду дисциплiнарного стягнення роботодавець враховуе ступiнь тяжкостi
вчиненогО проступкУ i заподiяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, i
попередню роботу лрацiвника.
7.4. Роботодавець застосовус дисциплiнарне стягнення за фактом виявлення проступку, не
пiзнiше одного мiсяця з дня виявлення, без урахування перiодiв звiльнення працiвника вiд
роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або перебуванням у вiдпустцi.
7.5. !исциплiнарне стягнення оголошують у наказi. з яким прачiвника ознайомлюють пiд
пiдпис у триденний строк (не враховуючи час вiдсрностi на роботi).
Якщо працiвниК не припустивсЯ нового порушеНня трудовоТ дисциплiни i виявив сумлiння в
роботi, стягнення може бути зняте до кiнця року на пiдставi доповiдноТ записки
безпосереднього керiвника та наказу директора.
7.6. ПротягоМ строку лiТ лисчИплiнарногО стягнення заходи заохочення. перелiченi в роздiлi 6
цих Правил, до працiвника не застосовують.

?l.




