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ПРЕАМБУЛА

Щей Колективний договiр укJIадено вiдповйно до положень Конституцii
УкраiЪи, Кодексу законiв про працю УкраiЪи, Законiв Украiни кПро колективнi

договори i угоди>, <Лро професiйнi спiлки, i'x права та гарантii дiяльностi>,
<Про соцiальний дiалог в YKpaiHi>, <<[Ipo вiдпустки>>, <<Про охорону працi>,

<Лро оrшату працi>, законодавства Украiни про охорону здоров'я, iнших
нормативно-правових aKTiB УкраiЪи, поло сень Галузевоt yzodu Mi,ltc

Мiнiсmерсmвом oxopoчu зdоров'я YKpaiHu mа ItK Профспiлкu працiвнuкiв
охоронu зdоров'я YKpaiHu на 2007 - 20II poKu, Рееiональноi yzodu з метою

регулювацЕя виробЕичих, тудових i соцiально-економiчних вiдцосин i
узгодх(ення iHTepeciB наймаЕих працiвникiв та адмiнiстрацii, i вкJIюча€

зобов'язання CTopiH, якi спрямованi на створення уIиов для пiдвищення

фекгивностi робсrги закJIаду охорони здоров'я, реалiзацii професiйних,
трудових i соцiа.пьно-економiчних прав та гарантiй працюючих.

РОЗДШ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Пункт 1. Сторони Колективного договору

1. Колективний доrовiр укладено мiж адмiнiстрацiею Комунального
некомерцiйного пiдприсмства <Закарпатський обласний центр громадського
здоров'я> Закарпатськоi обласноi ради (далi - Роботодавець) в особi директора
Бiлак-Лук'янчук BiKmpii Йосипiвни, яка представля€ iнтереси власника
3акltаду та ПервиЕною профспiлковою органiзацiею Щентру з профiлактики та
боротьби iз CHIffoM (далi - ППО) в особi голови Гулюк Наталii Арпадiвни, яка

у питанцях колективвих iHTepeciB працiвникiв здiйснюе представництво та
захист iHTepeciB працiвникiв та членiв профспiлки.

2. Сторони визнають повItоваження одЕа одвоi i зобов'язуються
дOтримуватися засад соцiального партнерства: паритегностi представництва,

рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповiдальностi, конструктивностi та
аргуrrентованостi при проведеннi переговорiв щодо укjIадання Колективного
договору, вIIесення змiн i доповнень до Еього, а також при вирiшеннi Bcix
питань виробничих i трудових вiдносин.

3. При укл4даннi колективного договору Сторони виходять з того, що
його положенЕя не можугь погiршувати становище працiвникiв порiвняно з

чинЕим законодавством Украiни. Визначенi законодавством норми i гарантiТ е

базовшr,rи мiнiмальними гарактiями на пiдставi яких у Колекгивному договорi
встаповлюються бiльш високi трудовi та соцiально-економiчнi гарантii та
пЬги з урахранням реiцьних мохливостей виробничого, матерiiчtьного та
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фiнансового забезпечення Комуншtьпого некомsрцiйного пiдприемства
<Закарпатський обласний центр громадського здоров'я> Закарпатськоi обласноi
ради (далi * кНП <€оЦГЗD ЗоР).

4. Не може буги привiлеiЪ чи обмежень за ознаками раси, кольору
шкiри, полiтичних, релiгiйнюr та iHmlTx переконань, cTaTi, сгнiчного та
соцiа.rrьного походжеЕIuI, майнового стапу, мiсця проживанIul, за мовними, за
G}Еаками приналежностi до певного структ}рного пiдроздiлу або iншими
ознаками.

5. Невiд'емною частиною цього Колективного договору е додатки до
нього.

Пункг 2. Сфера дiI Колекгивного договору

l. Колекгивний договiр € локlшьЕим нормативним акгом соцiального
паршсрствц який призначений для регулюванIuI колективних ц)удових
giдносин, а також соцiально-економiчних пЕтань, якi пiдrrягаIсrгь визначенню за
поподкеншям CTopiH вiдповiдпо до положень чинного з€конодalвства.

2, ,,Щiя Колекгивного договору поширюеться на Boix працiвникiв, якi
псребувають в трудових вiдносинах з КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР. У Колективному
логоворi можугь буги передбаченi положенttя, якi поширюються також Еа
члепЬ родини працiвникiв, колишнiх працiвникiв КНП кЗОЩГЗ> ЗОР тощо.

3. Bci додатковi пiльги i гарантii порiвняно з чинним трудовим
законодавством (ст. 9-1 Кзпп Украiни), що встановлюються цим Колективним
доповором, поширюються викJIючuо на членiв профспiлковоi органiзацii, що е
стороною цього Колективного договору.

4. Працiвники, що не € rшенами ППО мають право укласти iнший
коrrекгивпий договiр вiдповИно до Закону Украiпи <Про колективцi договори
та )лоди>, та Кодексу законiв про працю Украi'ни.

5. Керiвник закJIаду визна€ ППО единим повновlDкIlим цредставником
Bcix працiвникiв закладу в колекгивцих переговорах.

6. Колекгивний договiр визнача€ ргодженi позицii i дii CTopiH,
спрямованi на спiвпраruо, створення умов для пiдвищення ефективностi роботи
закпаду, реалiзацiю на цiй ocHoBi професiйних, трудових i соцiаrrьно-
економiчних гарантiй працюючих, забезпечення rxнix конституцiйних прав.

7. Положення цього Колективного договору дiють безпосередпьо i €
обов'язковими дJIя дOтримання Рботод{вцем, найманими працiвниками i ппо
(сг. l8 КЗпПУкраiЪи).



Пункг 3. Ук.ilаденпя Колекrпвпого договору

l. Колективпий договiр укJIадаеться на перiод до <3l> жовтня 2025
РокУ, та набувае чинностi з момеЕту пiдписання уповнов:Dкеними
цредставниками.

2- Пiсля закiнчення строку чипностi Колективпий договiр цродовжуе
дigпr до того часу, поки Сторони не укJIадугь новий або ," nap".-ry.i чинний.3. У разi реорrанiзацiI кнп <ЗоцГз> зоР колеrгивний договiр дiе до
момеЕц/ укпадення нового колективного договору i е обов'язковим до
викопапIlя правонаступником.

4. У випадку реоргапiзацii Кнп €оцгз) Зор та у випадку
:истOсув{лння iншого механiзму оIшати працi, нiж на пiдставi €диноi тарифноi
ciTrи, HoBi положешUI про оплату працi (в тому числi премiювання та ЕадашUI
матерiальноI допомоги) можугь тимчасово, до укJIаденн'I нового колекгивного
догOвору чи внесеIIюI змiн до цього, регулюватися окремими положеннями, що
спЬно визЕачаютьсЯ та затверджУються Роботодавцем та ППо.

5. У такому випадку норми та пiльги з оплати працi та соцiально-
скопомiчного забезпеченtrя, передбаченi цим колективЕим договором,
вЕкористовуються як мiнiмальнi гараrrтii, ни)кче яких не може цроводитися
оцпата працi працiвникiв.

6. Жодпа зi cTopiH, що укJIали цей колективний договiр, не може
црогягом усього термiпу його дii в одЕосторонЕьому порядку приймати
рiшення, що змirтюють норми, положеннrI, зобов'язання колективного договору
або припиrrяють ii виконання.

7- Пiсля схваленшI про€кту Колективного договору уповноваженi
предgгавЕикИ CTopiH у триденниЙ строк пiдrмсують цей Колекгивний договiр
та додатки до нього.

8. Пiсля пiдписання Колективний договiр подаеться Роботодавцем для
рссграцii в Управлiнlrя црацi i соцiального зiйисту населеЕня за мiсцем
зЕllJ(оджеЕIuI КНП (6ОЦГЗ)) ЗОР.

9. У десятиденний строк пiсля ресстрацii Колективнrтй договiр
доводиться до вiдома Bcix працЬникiв КНП €ОЦГЗ)) ЗОР.

l0. Роботодавець i ппО (не рiдше одного разу па piK) звiтують про
впкоЕанI." положенЬ КолективноГо договору па загальних зборах трудового
коJIеIсгиву. Сторони спiльпо у семлценний TepMiH пiсля пiдписанrrя
Колсrспrвного договору подають йою на повiдомну ресстрацiю.

ll. СторонИ забезпечуютЬ ознайомлення З положеЕнJIми цього
Колекпвного договору новоприйrrятих працiвникiв.

|2. Щей колективний договiр зберiгас свою чиннigть i е обов'язковим
длл застосраЕIUI у випадку реорганiзацii кнп (ВОЦГЗ)) ЗОР.
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l3. Сторони на )д{овах, передбачених Закопом Украiни <Про
колеrсгивнi договори i угоди> зобов'язуються взаемно i своечасно надавати
iнформацiю, необхiдну для веденЕя колективню( переговорiв i здйсненrrя
коЕтропю за викоЕанЕям Колективного договору.

Пункг 4. 3мiпи та доповпенпя до Колектпвного договору

l. Змiни та доповненшI до Колективного договору мож)дь вноситися у
зв'язry зi змiнами положень чинного законодавства Украiни, Генеральноi,
гаrцвевоi регiональноi угод з питань, що е цредметом Колективного договору
та за iнiцiативою однiсi зi CTopiH пiсля проведенЕя переговорiв (консультацiй)
та доGягненЕrI згоди i набувають чинностi пiсля схвалення загtlльними зборами
(конференцiею) rrрафвникiв i пiдписання Сторонами.

2. Пропозицii кожноi зi cTopiH цодо вIIесення змiн i доповнень до
Колскшавного договору сторони розгJIядають спiльно i приfo,rають рiшення у
l0-денrшй строк вiд дня iхкього отриманшt iншою стороною.

РОЗДIЛ П. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТЛ
ВIДIОЧИНКУ

Пушкr 5. Визпачепrrя реrкпму роботп працiвппкiв

l. Режим роботи працiвникiв, час початку й закiнчення щоденноi
робOги визЕачаються Правилами внугрiшнього трудового розпорядку,
графiками змiнностi.

Пункт 6. Трпвалiсть робочого тпжня прачiвнпкiв

l. .Щля працiвникiв установлюсться п'ятиденний робочий тиждень з
попедiлка по п'ятницю з двома вихiдпими днями(статгя 52 КЗпП). При
п'rrтиденному робочому тижЕi тривалiсть щоденноi робmи (змiни)
впзпачаеться правилами внугрiшнього трудового розпорядку або графiками
змirпrостi, якi затверджуе директор КНП (ЗОЦГЗD ЗОР за погодженIIJIм з
виборним оргаIrом ППО (представЕиком колективу) закпаду з додержанням
усгановленоiтривапостi робочого тижня (cTaTTi 50 i 51 КЗпII).

2. Тривапiсть робочого тшкЕ,I для працiвникiв адмiнiстративно-
господарчоi частиЕи та фахiвцiв, технiчних службовцiв та робiтникiв
пiлрозлiлiв Громадського здоров'я КНП <ЗОЦГЗ) ЗОР становить 40,0 годин
(пiдстава - етатгя 50 КЗпП, наказ МОЗ Украiни вИ 25.05.201б Nл 319 <Про
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затвердженrrrl норм робочого часу для працiвникiв закJIадiв та ycTtlнoB охорони
здоров'я>).

3. Трившriсть робочого тижня дш керiвникiв стукт}рних пiдроздiлiв
Громадського здоров'я КНП <ЗОЦГЗ> ЗОР з числа лiкарiв та фахiвцiв з
базовою та неповною медичною освiтою, для лiкарiв та фахiвцiв з бшовою та
неповною медиtIною освiтою пiдроздiлiв Громадського здоров'я становить 38,5
п)дш на тиждень (пцстава - стаття 50 КЗпП, наказ МОЗ Украiни вiд
25.05.20lб Ns 319 <Дро затверджеЕЕrl норм робочого часу дя працiвникiв
заклалiв та установ охорони здоров'я>).

4. Триваrriсть робочого ти)кIlя мя працiвникiв амбулаторно-
полiклiнiчного вйдiлення з кабiнgгом <<.Щовiра> та вiддiлення лабораторноi
дiаrностики вiддiлу амбулаторно-полiкrriнiчноi допомоги та дiагностики i
лiкувлrня ВIЛ-iнфекфVСНIfу становить 36 годин на пiдставi атестацii робочих
MicIb (пiдстава * Постанова КМУ вiд 21.02.200l Ns163 <Лро затвердження
Переlliку виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими улtовами працi,
робOга в яких дае цр{lво на скорочену тривалiсть робочого тижrrя).

5. Тривалiсть рбочого тижшl дJlя лiкарiв, зайнятих виюIючно
амбулаторним прийомом хворих амбулаторно-полiклiнiчного вiлдiлення з
кабiнетоМ <<,Щовiрa> вiддiлУ амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дiаrностики
i лiкування ВlЛ-iнфекцii7СНI,Щу становить 33 години (пйстава - наказ МоЗ
Украi'ни вiд 25.05.201б Ns3l9 <dlpo затвердження Еорм робочого часу для
працiвникiв закладiв та ycT:lHoB охорони здоров'я)).

Пункг 7. Скорочепа тривалiсгь робочого часу

l. Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюеться (статгя 52
КЗпII):
1.1 !,ля працiвникiв BiKoM вiд 16 до 18 poKiB - 36 годин на тиждень;
1.2 !ля осiб BiKoM вiд 15 до 16 poKiB (учнiв BiKoM вiд 14 до 15 poKiB, якi
праIIюють в перiод канiкул) - 24 години на тиждень;
lJ Тривалiсть робочого часу 1"rHiB, якi працюють протягом навчЕlльцого
рку у вiльний вiд навчання час, не повинна перевищувати половини
\lаксим.lльноi тривалостi робочого часу, передбаченоi в пунктах1.1) та |.2)
цього Колективного договору для осiб вiдповiдного BiKy.

Пупкг 8. Тривалiсть роботи tta передоднi святкових, неробочих i
впхiднпх дпiв

1. Тривалiсть роботи напередоднi святкових, неробочих i вихiдних
.rHiB (пiдстава - статгя 53 КЗпП):



1.1 Напередоднi святкових i неробочих днiв (l сiчня - Новий piK, 7 сiчlrя i 25
грудня - Рiздво Христове, 8 березня - Мiжнародний жiночий день, l травIrя -
fеъ працi, 9 травня - ,.Щень перемогп над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi
(!еш перемоги), 28 червIIя - ,Щень Конституцii Украiни, 24 серпня - .Щень
незалежностi Украiни, 14 жовтня -,Щень з(йисника Украiни, 7 сiчня i 25 грулня

- Рiздво Христове, один деЕь (недiля) - Пасха (Великдень), один день (недiля) -
Трiйця, iнших святковшх i неробочих дпiв, визначених вiдповiдними
нормативно-правовими актами) тривалiсть роботи працiвникiв, KpiM
цраrligЕицig, що мають визначене цим Колективним договором право на
скорочений робочий деЕь, скорочуеться на одну годину.

Пункт 9. Час початку та закiнчепня щодешшоi роботп (змiпи)

l. Час початку i закiнчення щоденноi роботи (змiни) передбачаеться
правилами внутрiшнього трудового розпорядку КНП <ЗОЦГЗD ЗОР i графiками
змiшrостi вiдповiдно до законодавства. (стаття 57 КЗпП).

Пувкт l0. !истанцiйна (надомна) робота та гнучкпй рея(пм робочого
часy па час загрози пошпрення епiдемiii пандемii таlабо па час загрози
вif,ськового, техпогенного, природного чи iншого характеру

l. Умова про дистанцiйну (надомну) робоry та гнlпrкий режим
робочого часу може встановJIюватися унаказi директора КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР без
обов'язкового укJlаденIfi у письмовiй формi 1рудового договору про
лшсгаtщiйну (надомну) роботу.

Пункт 11. Професiiта посадп, до яких застосову€ться ненормований
робочпй деrrь

l. Сшлсок професiй i посад, до яких застосовуеться ненормований

робоц{й день, викJIадено у додатку 1 до ,Щоговору (Наказ MiHicTepcTBa працi та
соцiшьноi полiтики УкраiЪи (dlpo затвердження Рекомендацiй щодо порядку
Е4Iаt tя працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчноi додатковоi
вi:rrусгr.и за особливий характер працiD вiд 10.10.1997 р. М 7).



Пункr 12. Облiк робочого часу

l. Облiк робочого часу здiйснюеться за табелем облiку використаЕrul
робочого часу (форма л! П-5), заповЕенIш якого веде вiдповЦагrьна
особа/вiдповiдальнi особи, згiдно з посадовими обов'язками.

пупкr 13. Умови паданпя Щорiчнцх оплачуванпх вцпусток

l. Пор"док надання щорiчнrлr вiдпусток регулю€ться Законом Украiни
<dlpo вiдrтустки>> та iншими чинними Еормативно-правовими актами Украiни.2. Щорiчна основна вiдпустка Еадаеться прафвникам КНП (<ЗОЦГЗ>
ЗОР триваrriстю 24 календарних днi за вiдпрацьований робочий piK, який
вiлlliчуегься з дrr,я прийняття на робоry.

3. Працiвникам кнп <ЗоцгЗ> ЗоР з iнвалiднiстю I i II груп надаеться
щqiчпа основна вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв.4_ Працiвникам КНП (аОЦГЗD ЗоР з iнвалИнiстю III групи Еадасгься
щqiтrа осЕовIIа вiдпустка тривалiстю 26 кшендарних днiв.5. Працiвнlлсам КНП (€ОЦГз> зоР BiKoM до вiсiмнадцяти poKiB
Еадаеться щорiчна осЕовЕа вiдпустка тривалiстю З l календарний день.6. Працiвникам КНП (<ЗОЦГЗD ЗоР надаються щорiчнi додатковi
вiдпусгки вйповiдно до чиIlного закоЕодавства Уrqраiни:
6-t- За роботу з непормованим робочим дцем - 7 ка.гrендарнlоt днiв (перепiк
посад, для якIо( встацовлюеться ненормований робочшi день, та кiлькiсть днiв
вiдпусткИ визначено в,Щодатку l до цього,Щоговору);
6-2. ПоложеНrrя пiдпункгУ б.l пункгУ 13 не розповсюджуються на працiвникiв,
жi rrрацюють на yllroвax неповного робочого дня;
6.з. За роботу, яка пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та
iггоlекгуальним наванftDкенням або викоItуеться в особливих природЕих
географiчних i геологiчних умовах та )л\,rовах пiдвищеного ризику для здоров'я,l8 капендарних днiв за вiдпрацьований piK для Bcix працiвникiв вiддiлу
аrrбулаторно-полiкпiнiчпоi допомог'n та дiагностики i лiкракня вIл-
iЕфекцiУСНЦу (п.72, роздiл ХVII додатку 2 Постанови Кабiнчту MiHicTpiB
Украi'rш вiд l7.11.1997 Ng 1290) та 7 календарних днiв за вцпрацьований piK
дu посад бiблimекаря та бiблiографа (п.l, роздiл ХvII додатку 2 Постанови
IЪбiпегу MiHicTpiB Украiни вИ l7.11.1997 Х! 1290).

7. Щорiчна додаткова вiдпустка, передбачена статтею 7 та пунктами l i 2lистини першоi cTaTTi 8 цього Закону Украiни <Про вiдпусткиD, нада€ться
понад щорiчну основну вiдпустку за однiею пiдставою, обраною працiвником.
порядок наданЕя додатковоi вiдпустки з кiлькох пiдстав 

"""uro"nra 
Кабiнет

MiHicTpiB Украiни.
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8. Щорiчнi додатковi вiдпустки за бажанням працiвника можуть
нiцаватись одночасно з щорiчною основною вiдпусткою або окремо вiд Hei.

9. Загальна тривалiсть щорiчних ocHoBHoi та додаткових вiдпусток не

\tоже перевищрати 59 капендарних дяiв, а для працiвникiв, заЙнятих на

пМlдшr гiрничих роботах, - 69 каrrендарнrос днiв.
l0. Щорiчнi основна та додатковi вiдпустки надаються працiвниковi з

таким розр{tхунком, щб вони були викориOтанi, як цравило, до закiнчення

робочого року.
ll. Черговiсть ЕадtlнЕя вiдпусток визнача€ться графiками, якi

зirтв€рдrкуються дцрекгором КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР за погодженням з виборним
орпшом первинноi профспiлковоi органiзафi (профспiлковим представником)

ло 3l березня, i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв. При складаннi графiкiв

урФ(овуються irrтереси впробництва, особистi irпереси працiвникiв та

моrктrивостi для ix вiдпочинку.
|2. Право працiвника КНП (ЗОЦГЗ)) ЗОР на щорiчнi ocнoBlry та

додатковi вiдпустки повноi тривалостi у перший piK робсrги настас пiсля
закiпчення шести мiсяцiв безперервноi роботи в КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР.
l2.1 До настання шестимiсячного TepMiHy безперервноi робоги у перший piK

працiвник КНП <ЗОЦГЗ> ЗОР може скористатись щорiчною вiдпусткою
повноi трившrостi за piK у випадках обцрунтованоi псrгрфи у вiдпустцi
працiвника. При цьому працiвник зобов'язаний:
12.1.1Вйпрацювати вiдповiдний TepMiH пiсля виходу з вiдпусжи;
|2.1.2Y разi звiльнення до настання TepMiHy щодо використаноi вiдпустки

поверIrути КНП €ОЦГЗ> ЗОР кошти за невИпрацьованi днi вiдпустки.
l3. Право на вiдпустки у разi звiльнення

l3.1 За бажанням працiвника у разi його звiльнення (KpiM звiльнення за

порушепня трудовоi дисциплiни) йому мае буги надано невикористану
вiдпустку з Еаступним звiльненням. ,,Щатою звiльнення в цьому разi с останнiй

день вiдпустки.
lЗ.2 У разi звiльнення працiвника у зв'язку iз закiнченням строку трудового

договору Еевикористана вiдпустка може за його бажанням надаватися й тодi,
копи час вiдпустки повнiстю або частково пФевищуе строк 1рудового

договору, У цьому випадку чиннigть тудового договору продовжуеться до
закiнчення вiдпустки.
14. Соцiальнi вiдпустки працiвникам КНП <аОЦГЗ> ЗОР надаються вiдповiдно

до вимог чинного законодавства Укра1ни:

l4.1 Вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, На пiдставi медичного
висновку жiнкам надасться оплачувttЕа вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та
пологами тривапiстю:
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14.1.1 до пологiв - 70 календарних днiв;
14.1.2 пiслЯ пологiВ - 5б календарних днiВ (70 календарних днiв - у разi
нардкснЕя двох i бiльше дiтей та у разi ускпадЕснlш пологiв), починаючи з
.шrя пологiв.
l4.2 ВИпустКа дJUl доглядУ за дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy
14.2-1 Пiсля закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами за
ба:rвкrrям жiнки iй нада€ться вцrryстка Для догляду за дитиЕою до досягненЕrI
нею трирiчного BiKy.
14.2.2 Пiдприсмство за рахунок власних коштiв може надавати жiнкам частково
оtlлачувану вiдпустку та вiдпустку без збереженrrя заробiтноi плати для догляду
за .щlтиною бiльшоi тривалостi.
14-2.3 Ця вiдrryстка може буги використана повнiстю або частинами також
бськоМ дитиЕи, бабою, дiдом чи iншими родичами, якi фактично доглядають
за дIlтиною, або особою, яка усиновипа чи взяла пiд опiку дитину, одним iз
rydоrлrих батькiв чи батькiв-виховатеltiв.
142.4 За бажанrrям жiнки або осiб, зазначених у частинi третiй цiеi cTaTTi, у
перiод перебуваЕюt ii у вiдпустцi для догляду за дитиною вони можугь
праlцовати на yп{oвtlx неповного робочого часу або вдома.
l4_3 Вйrryстка у зв'язку з усиIlовленЕям дитини
l4з-l особi, яка усиновиJIа дитину з числа дiтей-сирiт або дiтей, позбавлених
frькiвського пiклування, надаеться однор{Iзова оIцачувана вiдпустка у зв'язку
з )Ёиltовлен}lям дитини тривалiстю 5б кшrендарних днiв (70 календарних днiв -rF усIrЕовленнi двох i бiльше дiтей) без урtlхуваIrшI святкових i неробочих
rЬ цiсля набрання законноi сили рiшенням суду про усиновленнrI дитини(шо усшrовлювачами е подружжя - одному з них ца ii розсуд).
1.1J2 особа, яка усиновила дитину, ма€ право на вiдпустку у зв'язку з
!ЕlЕовrlеЕням дитини за умови, якщо зtUIва про надання вiдпустки надiйшла неiтiтпg трьох мiсяцiв з дня набрання закоrтноi сили рiшенrrям суду про
lЕf,плешцдитини.
Е4.i]одапсова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину
-сdу з Ьалiднiстю з дитинства пИгрупи А I групи.
r+4_1 Жiщi, яка працюе i мае двох або бйьше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або
.пшу з Ьалiднiстю, або яка усиЕовила дитицу, MaTepi особи з iнвалiднiстю з
.flETBa пiдгрупи А I групи, одинокiй MaTepi, батьку дитиЕи або особи зLrril'ic1'o з дитинства пiдгрупи А I групи, який виховуе ii без MaTepi (у тому

-d у рзi тривалого перебуванrr,я MaTepi в лiкува.пьпому закладi), а такожd- пъ взяла пiд опiку дитину або особу з iнва.пiднiстю з дитинства пiдгрупи
t rрш, чи одному iз прийомних батькiв надаеться щорiчно додаткова
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оплачувана випустка тривtшiстю l0 каrrендарних днiв без урахування
свf,тховю( i неробочих днiв (стаття 73 Кодексу законiв про працю Украiни).

14.4.2 За наявrrостi декiлькох пiдстав для ЕаданЕrr цiеi вiдпустки ii загальна

тршшriсгь не може перевищувати 17 календарнrх днiв.
l4-5 Порялок наданtlr{ соцiальних вiдгryсток

14.5_1 Тривалiсть вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та полог{lми обчислюеться

cyr.apнo i становить 126 каrrендарних днiв (140 календарних днiв - у разi
вароркеянrt двох i бiльше дiтей та в разi уск.гrаднення пологiв). Вона надаеться

поввigгю незалежЕо вй кiлькостi днiв, фактично використапих до пологiв.

14.5.2 До вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами вдасник або

уповпов:Dкений ним орган зобов'язаний за зtulвою жirпси приеднати щорiчну
вi.шустку Еез.lлежЕо вiд тривалостi Ti роботи в поточному робочому роцi.
14-5.3 Вiдпустка дJut догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy

п1.rя€ться за заJIвою жiнки або батька дитини, баби, дiда чи iншtл< родичiв, якi

r}еrгично догJIядають за дитиЕою, або особи, яка усиновила чи взяла пiд опiку

лlтЕЕу, одним iз прийомних батькiв чи батькiв-вихователiв, повнiстю або
tETxoBo в межах установленого перiоду та оформляеться наказом

(рвпоlрядlкенrrям) власника або уповпов€Dкеного ним орг{lну.

145-4 Батьку дитини, бабi, дiду чи iншим родичам, якi фактично доглядають за

!rпЕою, вiдтгустка для догляду за дитиною до досягненЕя нею трирiчного BiKy

--,lл-€ться па пiдставi довiдки з мiсця роботи (навчанпя, служби) Maтepi дитини

lx) те, що вона вийшла на роботу до закiнчення TepMiHy цiсi вiдпустки i
пплату допомоги по догляду за дитиною iй припинено (iз зазначенням дати).

14-5.5 Вiдпустка для догляду за дитиЕою до досягЕення нею BiKy трьох poKiB не

Еля€тъся працiвнику, якщо дитина перебувае на державному угриманнi (kpiM

цdомнrп дiтей у прийомних сiм'ях та вихованцiв у дитячш( будrлrках

сirеfoiого типу).
l4.5.б Вiдпустка у зв'язку з усиновлешlям дитини BiKoM старше трьох poKiB

rа.\а€ться за зшrвою особи, яка усиновила дIпину, на пйставi рiшення про

),сцповлешil дитини та оформляеться Httкttзoм (розпорядженням) власника або

уповЕовtDкеного ним органу.

15. Перенесення щорiчноi вiдтryстки

l5.1 Щорiчна вiдпустка на вимогу працiвника повинна буги перенесена на

iпшй перiод у разi:
15.1.1 порушення з боку КНП <ЗОЦГЗ) ЗОР TepMiHy письмового повйомлення

щацiвника про час надtшш{ вiдпустки
15.1.2 несвоечасноТ виIlлати КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР заробiтноi гrrrати працiвнику за

lвс щорiчноi вiдпустки.
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l5.2 Щорiчна вiдпустка повинна буги перенесена на iнший перiод або
проловжена в разi:
l5-2-1 тшrчасовоi непрацездатностi працiвника, засвiдченоi у встановленому
поряJпry;

15-2.2 виконання працiвником державпих або громадськ!о( обов'язкiв, якщо
згi.що з законодавством BiH пiдлягас звiльненвю на цей час вiд ocHoBHoi роботи
Ь береженням заробiтноi плати;
15-2.3 настанш сIроку вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
15.2.4 збiгу щорiчноi вiдпустки з вцпусткою у зв'язку з цавчаIlпям.
l5-3 Щорiчна вiдпустка за iнiцiативою кнП oЗОЦГЗD ЗоР, як винJIток, може
бупr перенесена на iнший перiод тiльки за письмовою згодою працiвника та за
IЮ.lоDкенrrям з виборним органом первипноi профспiлковоi органiзацii
(щофпiлковим представником) у разi, коли ЕаданнrI щорiчноi вiдпустки в
mпiше обумовлений перiод може несприятливо вiдбитися Еа норм,цьному ходi
еобоги пiдприемства, та за умови, що частина вiдпустки тривалiстю не менше
24 rалендарних днiв буде використана в пOточЕому робочому роцi.
l5-4 У разi переrrесення щорiчноi вiдпустки новий TepMiH ii надання
ЕтаЕовлю€тЬся за згодою мiж працiвником i власником або уповIIоваженимц оргаЕом. Якщо причини, що зу\{овили перенесення вiдпустки на iнший
цiод, настtшИ пiд час i-i використанЕя, то Itевикористана частина щорiчноi
iшусгки Еадаеться пiсля закiнчення дii причип, якi fi перервапи, або за згодою
cTqiH переноситься на iнший перiод з додержtlнням вимог пп.l 1 п. 14 Роздiлу
П щого Колективного договору.
l5*ý Ъбороняеться ненаданшl щорiчних вiдпусток повпоi тривалостi протягом
.ш poKiB пiдряд,, а також ненадаЕня ix протягом робочого року особам BiKoM
.D вНrrнадЦяти poKiB та працiвниКам, якi мають прtlво на Щорiчнi додатковi
*lш;лсгки за роботу iз шкйливими i важкими умовами чи з особливим
тrrcром працi.

16- Подiл щорiчноi вiдпустки на частиЕи. Вiдкликання з вiдпустки.
lб-l Щорiчну вiдпустку на пpoxaнIl;{ працiвника може бути подiлено на
iзтпЕЕ будь-якоi тривалостi за р!ови, що основна безперервна ii' частина

---овЕгиме не менше 14 календарпих днiв.
1-2 НевшсоРистанУ частинУ щорiчноi вiдпустки мае буги надано працiвнику,
f ryввло, до кiнця робочого року, але не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiпченпя
1t'шого року, за який надаеться вiдпустrса.
Е3 Вiдсllиканtш з щорiчноi вiдlустки допуска€ться за згодою працiвника
-- дIя вiдвернення стихiйного лиха, виробничоi aBapii або негайного
lцrшя ix наслiдкiв, для вйвернення нещаснIr( випадкiв, простою, загибелi

Iкувацня майна пiдпри€мства З додержанням вимог частини першоi цiеi
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сгатгi та в iнших випадкilх, передбачеш.rх законодавством. У разi вiдкликання
працiвЕика з вiдпустки його працю оrшачують з yp€lxyвaHHJIM Tiei сулии, що була
цapilxoBalra fi а оIшату невикористаноi частини вiдпустки.
17. Грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки
l7.1 У разi звiльнення працiвника йому виrшачу€ться грошова компенсацiя за
Bci не використанi ним дпi щорiчноi вiдпустки, а також додатковоi вiдпустки

щацiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитиЕу - особу з iнваrriднiстю з
.IЕтинства пiдгрупи А I групи.
l7.2 У разi переведення працiвника на робmу на iнше пiдприемство грошова
юrшенсацiя за не використанi ним днi щорiчних вiдпусток за його бажанням
ItoBIlHHa буги перерахована }ra рахунок пiдприемства, Еа яке перейшов

ryацЬник.
l7.З За баханrrям працiвника частина щорiчноi вiдпустки замiнюсться
]рошовою компенсацiсю. При цьому тривалiсть наданоi працiвниковi щорiчноi
та.Iодаткових вiдпусток не повиЕна буги мепше нiж 24 калепдарних днi.
l7.4 Особам BiKoM до вiсiмнадцяти poKiB замiна Bcix видiв вiдпусток грошовою
шепсацiею lle допускаеться.
l75 У разi cMepTi працiвника грошова компенсацiя за не використанi ним днi
цi.шпоt вiдпусток, а також додатковоi вiдтryстки працiвникам, якi мають дiтейjo повнолiтню дитину - особу з iHBalriдHicTю з дитинства пiдгрупи А I групи,
rпаryеться спадко€мцям.

Пупкr 14. Пепсiйне забезпечення працiвнпкiв КНП <ЗОЦГЗ> ЗОР.

l. Вiдповiдно до чинного законодавства пенсiйне забезпечення

1шiвtппсiв КНП (6ОЦГЗ> ЗОР регулю€ться Законом Украiни вiд 09.07.2003
.ЁlШ&ry <Лро зага.пьнообов'язкове пенсiйне страхуваннJI> та низкою iнших

-tтодавчих 
aKTiB.

2- OKpeMi категорii працiвникiв КНП <ЗОЦГЗD ЗОР мають право на

-тlrшi 
види пенсiйного забезпечення, oKpiM пенсii за BiKoM:

2-1- Право на пенсiю за вислугу poKiB мають лiкарi та середнiй медичний
]FmJ, Bcix пiдроздiлiв закладу вiдповйно до пункгу (eD ст.55 Закону
tTfu rdlpo пенсiйне забезпечення> (в редакцii чиннiй вИ 09.12.2012 року) за

l спецiального стажу роботи станом на 11.10,2017 року за перелiком,
!.твсрджу€ться Кабiнегом MiHicTpiB Украiни, незtшежно вiд BiKy та при

i роботи, яка дае право на даний вид пенсii.
fШшЬники вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дiагностики i

ВIЛ-iнфекцii7СНI!у (амбулаторно-полiклiнiчне вiддiлення з
<<[oBipa> та вiддiлення лабораторноi дiагностики) мають право на

вихiд на пенсiю вiдповiдно до cTaTTi 60 Закону Украiни <<Гlpo
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Есiйне забезпечення>, згино якоi рбота в зЕlкJIадах (вiддiленпях) з лiкування
Gfti, з{tрtDкеIrю( BipycoM iмунодефiциry людини або хворих на CHIff
чцхову€ться до стажу роботи в подвiйному розмiрi. Враховуючи викпадене,
qiоли рбсrги на посад{й лiкарiв та фахiвцiв з базовою та неповflою вищою
rG;rпqною освiтою вцдiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дiагностики
i лiкуванпя ВLII-iнфекцii/СНЦу (амбулаторно-полiклiнiчне вiмiлеrпrя з

фiвсtoм <<.Щовiра> та вiллiленпя лабораторноi дiагностики) да€ право на

lrrпачеЕнrl пенсii за вислуryрокiв в подвiйному розмiрi.
а3Лрцiвнlл<и вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дiагностики i
*увашtя ВLII-iнфекцiVСНIflу (амбулаторно-полiкrriнiчне вiддiлення з

diпgгом <<.Щовiрu та вiддiлення лабораторноi дiагностики) мають прiшо на
цiд па пенсiю за BiKoM на пiльгових yмoB{lx, вйповiдно до cTaTTi 114 Закону
}-таfuш <Лро загальнообов'язкове державне пенсiйне страхуванняD, постанови
L"бiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 24 червня 201б року М 461, Списку Nэ2, роздiл
_lNП- <<охорона здоров'я та соцiа.пьна допомога)), якщо ix професiя чи посада
Еrfвна у Списку та право на достроковий вихiд на пенсiю пiдтверджено за

Fв}_lьтатами атестацii робочих мiсць за наст)шними пунктами:
- п'-1 - лtедичнi iфармачевтичнi працiвники. якi заразилися пiд час виконання
с.тъ-дбових обов'язкiв BipycoM iмунолефiциту людини).
- п.]4 а - працiвники, якi безпосередньо обслуговують хворих у
цберкульозних та iнфекцiйних закпадах, вiплiленнях, кабiнетах, а саме
rr-rоrшi медичнi сестри, мололшi медичнi сестри з догляду за хворими, сестри
гttпоlинi та молодшi медичнi спецiалiсти з медичною освiтою.

Пупкг 15. Умови надапня щорiчнихвiдпусток без збереженпя

4обiтвоi плати.

.. Вiлпустка без збереження заробiтноТ плати за бажанням працiвника
r* -тться в обов'язковому порядку:
l_i чатерi або батьку, який виховус дiтей без MaTepi (в ,гому числi й у разi
т}rЕв&,Iого перебування MaTepi в лiкральному закладi), що мас двох i бiльше
л;t* BiKoM до 15 poKiB або дитину з iнвалiднiстю, - тривалiстю до 14

ЕLтешарних днiв щорiчно;
l' чоловiковi, дружина якого перебувае у пiоляпологовiй вiдпустцi, -

iстю до 14 кшrендарних днiв;
штсрi або батьку дитини, бабi, дiду чи iншими родичами, якi фактично

за дитиною, або особi, яка усиновипа чи взяла пiд опiку дитину,
iз прийомних батькiв чи батькiв-вихователiв, жiнцi, яка працюе i мае

бо бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дlrгину з iнвалiдпiстю, або яка

дитину, MaTepi особи з iнва.пiднiстю з дитинства пИгрупи А I групи,
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ашокЙ Maтepi, батькУ дитини або особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи
А I групи, який виховуе ix без MaTepi (у тому числi у разi трив.rлого
ryсбуваrшя MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла пiд опiку
,тшу або особу з iнвалйнiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, чи одному iз
аdошюt батькiв, в разi якщо дитина потрбуе домаrтrнього догляду, -
lралiстю, визначеЕою в медичному висновку, але не бiльш як до досягненшI
.trIEE<хo шестирiчногО BiKy, а в разi якщО дитиЕа хвора на цукровий дiабет I
ш.ч (iнсулiнозалежний) або якщо дитина, якiй не встановлено iнвалiднiсть,
шра Еа тлкке перината.льне )раження HepBoBoi системи, тяжку вроджену ваду
ЕЕгrсу, рiдкiсне орфанне з{йворювацняо онкологiчне, онкогематологiчне

op,oв:lшUl, дитячий церебрапьний парапiч, тяжкий психiчний розлад, гостре
5о :ронi,пlе з{lхворювання нирок IV ступеня, - не бiльш як до досягненнrI
IrЕвою шiстпадцягирiчного BiKy, а якщо дитинi встановлено категорiю
Lrша з iнвалiднiстю пiдгрупи А" або дитина, якiй не встановлено
Ътiтнiсть, отимала тяжку тавму, потребуе цансплантацii органа, потребуе
rirтявпоi допомоги - до досягненIrя дитиною вiсiмнадцятирiчного BiKy.
L.r ПcpclliK тяжких захворювань, розладiв, травм, cTaHiB тощо, що дас прilво
цьшсу на отримаш{я вiдпустки без збереження заробiтноi Iшати на дитиItу,
d пе встановлена iнва.пiднiсть, вiдповiднО до Постанови Кабiнету MiHicTpiB
Утfu вiд 27 грудня 2018 р. М l 162;

L!Г BTepi або батьку дитини, бабi, дiду чи iншими родичами, якi фактично
.ElJlаюTb за дитиною, або особi, яка усиновиЛа чи взяла пiд опiку дитину,
цу iз прийомних батькiв чи батькiв-вихователiв, для догляду за дитиною
fur ю 14 pokiB на перiод оголошенIш карантину на вйповiдпiй територii;
lJ учасrпшсаМ вiйни, особам, на якиХ поширю€ться чиннiсть Закону

'1lfu 
"Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiального захисту'', -

ьгrо до 14 календарних днiв щорiчно.
особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, статус яких

вiдповiдно до Закону Украiни "Про статус всгеранiв вiйни,
-п соцiального захисry", - тривалiстю до 2l ка.гrендарного дня щорiчно;

dах, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, -
iстю до 2l календарного днrI щорiчно;

EiФepaм за BiKoM та особам з iнва.пiднiстю III групи - тривалiстю до 30
днlв щорlчно;

сdау з iнвалiднiстю I та II .руп - тривалiстю до б0 календарних днiв

r-обаш, oi одру*уюr"ся, - тривалiстю до l0 календарних днiв;
rlвrriпшшам у разi cMepTi рiдних по kpoBi або по шлюбу: чоловiка

). батькiВ (вiтчима, мачухи), дитинИ (пасинка, падчiрки), братiв,



щч та додатковi вiдпустки повнiстю або частково i одержали за них
rоrrпенсацiю, - ,гривалiстю до 24 календарнюt днiв у перший piK
Еа даномУ пiдприемствi до настання шестимiсячного TepMiHy

lJD ryаrrЬникам, дiти яких у вiцi до l8 poKiB вс.l.упають до навчiцьцих

-ъ 
TiB. розташованих в iншiй мiсцевостi, - тривалiстю 12 календарних днiв

Ъ }тахуваIпrя часу, необхiдного для проiзду до мiсцезнаходження
fЕI}аого закладу та у зворотному напрямi.

стер - трива.пiстю до 7 календарних днiв
ToEзJ_v ло мiсця поховання та назад;
rlrц_laplilD( днiв без урахування часу,
tЕ,ованЕя та нtвад;
l _ l -l працiвникам для догляду за хворим рiдним по KpoBi або по шлюб у,, який за
ЕаовкоМ медичЕогО закJIадУ потребуе постiйногО сторонньогО догляду, -
r aricTto, визначеною у медичному висновку, але не бiльше 30 календарних
rrir;
1_14 праltiвникам для завершення санаторно-курортного лiкрання
rраriспо, визЕаченою у медичному висновку;
1-15 прtriвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчальнi заклади, -
lрапiспо l5 калепдарних днiв без урахуваншI часу, необхiдного для проiЗду
-э rtцезнаходження навчального закJIаду та нitjзад;
1_Iб працiвникам, допущеним до скJIаданЕя вступних iспrтiв в аспiрантуру з
цршоч або без вiдриву вiд виробництва, а також працiвникам, якi навчаються
бв вi:рпву вiд виробництва в аспlрантурl та успlшно виконують
il 1ч"лъний план пiдготовки, - тривалiстю, необхiдною для проiЗду до
й.зяа\одкенIlя вищого навчiцьного закладу або закладу науки i назад;
Ll7 сJчiснlп<ам - на TepMiH до закiнчення вiдпустки за основним мiсцем
lr]оrЕ
Llt вrерапам працi - тривалiстЮ до 14 ка.пендарнrх днiВ Щорiчно;
1-19 щачiвникам, якi не використали за попереднiм мiсцем робоr.и щорiчну

l7

без ypaxyBaHнrl часу, пеобхiдного для
iншrоr рiдних _ тривалiстю до 3
необхiдного для проiЪду до мiсця

. : J]()б() Гil:

IJi ] Ъ наявностi двох або бiльше дiтей зазначеного
rEETla-я оhремо для супроводження кожноi дитини;

BiKy така вiдпустка

l-!l таlriпцжам на перiод цроведення у вiдповiлному населеному пунктi
Fч,ФЕсгичноi операцii, заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i
Ёц вiдсiчi i стримранця збройноi агресii РосiйськоI Федерацii у

:о Micrц роботи, ttJle не

ypaxyBaнru{M часу, необхiдного для
бiльш як ciM календарних днiв пiсля

рlшення про припинення антитерористичноi операцii, заходiв iз
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j<шсrlеннJ{ нацiонапьноi безпекп i оборони, вiдсiчi i стримранюI збройноi
rpccfr Росiйськоi Федерацii у Щонеrркiй та Луганськiй областях.
Ll2 Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вй виробництва в аспiраптурi,
r;пTшOM ч9твертого року навчаншI надаеться за ix бажанням один вiльний вй

день Еа тиждень без збереження заробiтноi rшати,

Вiшртка без збереження заробiтноi плати за згодою cTopiH
Ъ сiмейними обставинами та з iнших причин працiвнику може надаватися

без збереження заробiтноi плати на TepMiH, обупловлений угодою мiж
та вдасником або уповноважеким Еим оргаЕом, але не бiльше 15

днiв на piK.

У рзi встановлення Кабiнетом MiHicTpiB Украiни карантину вiдповiдно
Украiни "Про захист населеннrI вiд iнфекцiйних хвороб" TepMiH

у вiдпустцi без збереження заробiтноi плати на перiод карантину

у загальний TepMiH, встановлений частиною першою цiсi cTaTTi.

Пl,нкт lб. Атестацiя робочих мiсць за умовамл прачi КНП <ЗОЦГЗ)

l- Не рiдше одного разу на п'ять poKiB здiйснюеться атестацiя робочих
зЕl уilовами працi вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украlни

Ol ссрпня 1992 року Nр Ц2 <Про Порядок проведеншI атестацii робочих
зit уъ|овами прачi>.

]. Атестацiя проводиться
якоi визначаються наказом директора KHII (ЗОЦГЗ) ЗОР,

передбаченi пп.1 п.lб Роздiлу II цього Колекгивного договору. .Що

xoMicii вкJIючаеться уповноважений представник виборного органу
профспiлковоi органiзацii.
Позачергово атестацiя проводиться у разi докорiнноi змiни

харакгеру працi з iнiцiативи роботодавця, профспiлкового

тудового колективу або його виборного оргшту, оргапiв

1- .Що проведення атестацii можугь зtш)л{атися проектнi та Еауково-
i органiзацii, технiчнi iнспекцii працi профспiлок, територiальнi органи

5_ Враховуючи особливий характер працi медичних працiвникiв
атестацii робочих мiсць КНПохорони здоров'я, при проведенпi

3ОР застосувуеться Iнструкцiя, затверджена заступником Головного
експерта з р{ов працt Украi'ни та заступником Головного

санiтарного лiкаря Украiни (лист Мiппрацi вiд 05.05.95 р. N 0б-

атестацiйною комiсiсю, склад i

3_

i

!{оЗ вiд 17.05.95 р. N 5,05.08-370), згiдно з якою атестацiя вiдповiдних
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rобоrцD( мiсць проводиться комiсiйно, без проведення санiтарно-гiгiенiчних
.Grriддень, у Tol"fy числi i для визначення права вцповiдних працiвникiв на
cropФelry тривапiсть робочого тижrя.

6. Атестацiйна комiсiя КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР, виходячи iз
патiфiкацiйних характеристик професiй (посад) медиt{Еих працiвникiв,

4е"rбачених вiдповИним .Щовiдником (випуск 78 кОхорона здоров'я>), або
Е;ювID( iнструкчiй на кожне конкретне робоче мiсце або на групу
эrогiчних робочих мiсць, визначае харакгернi шкiдливi фактори, якi

на працюючого, час роботи в цих умовах (тривалiсть дii факторiв
робочого часу) та скJIадае протокол. На пiдставi цього протоколу

комiсiя приймае рiшення про пiдтверджевня або не пiдтвердження
па пьгове пенсiйне забезпечеЕня.

7. Щля кожного робочого мiсця пiд час атестацii скпадаеться паспорт
мiсця.

Перелiк робочих мiсць, виробництв, професiй i посад з

пенсiйним забезпеченням працiвникiв пiсля погодження з

комiтgгом затверджусться HaKirзoM директора КНГI (ЗОЦГЗ>
i берiгаеться протягом 50 poKiB.

9. Витяги з накtlзу додаються до трудовоi книжки працiвникiв,
та посади якIr( внесено до перелiку.

Результати атестацii використовуютъся для розроблення
iB щодо покращеннJl умов працi i оздоровлення працiвникiв та пiд час

права на пенсiю за BiKoM на пiльгових умовах, пiльг
за pllxyroк КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР, обlруrrтування пропозицiй про

змiн до спискiв

робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких
на пенсlю за вlком на пlльгових умов(й.

ll. Контроль за якiстю проведення атестацii робочих мiсць за
працi, правильнiстю застос)rвання спискiв виробництв, робiт,

посад i показникiв, зайнятiсть в яких да€ право Еа пенсiю за BiKoM

умовах (Постанова КМУ вiд 24.06.2016 Nч461), Спискiв робiт,
i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких дае право на щорiчнi

i вiлrryстки за роботу iз шкiдливими i важкими yl!{oBtl]r.rи працi та за
характер працi (ГIостанова КМУ вй 17.11.1997 Nq1290), Перелiку

i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких да€ право на
тривалiсть робочого тижня (Постанова КМУ вiд 21.02.2001 Nч163),

робiт iз особливо шкИливими i особливо важкими та шкiдливими i
ччовами працi, на яких встановлюеться пiдвищена оплата працi, та

l0.

Еорчативно-правових aKTiB, вiдповiдно до яких надаються пiльги та



rомпенсацii працiвникам за роботу iз шкiдливими умовамитериторiальний орган {ержпрацi.
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працi, забезпечуе

РОЗДIЛ ПI. ОILПАТА ПРАЦI

Пункг 17. Спстема оплатп працi

;;;;;;;;;;;;;;;ж;jсrп-лл-:

Пункт 18. Моделi оплати працi

1. оплата працi працiвникам КНП (€ОЦГЗ) ЗоР за виконану роботуtrровадиться за погодинно-премiальною та,/або за 
"iдр"дrо-пр""iальноюсастемамИ оппатИ працi (додатки2 - 4 до цього колективно"о до.о"Ъру;.2. Посадовi ок.пади затверджуються накtвом керiвника КНП <ЗОЦГЗ)

f]_: :T:::Bi 
затвердженого штатЕого розпису, чинного закоЕодавства, цього

2, Розмiр посадового окпаду для моделi <заробiтна Iшата Iшюс
"r:y_*u.r"ся з базового тарифного розряду з нарахуванЕям 60Уо доfIри цьому перший (базЬвий) 

' 
,Й"6r"U -р"lЙ-"И"""'^i"

т:аномУ MiHiMyMy доходiв громадяп станом на 01 число вцповiдпого.
до тарифниХ розрядiВ та механiзМ розрахунку посадових окладiв,fffy ,з rо*ановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30 серпняpolcy NЧ 1298 <Лро ошIату праrч працiвнr*i" ,а """";iъ;;ir"оrЬr"'

51tr,_fl11 
-"ефiцiентiв_з оплати працi працiвникiв установ, закlrадiв таокремих галрей бюджgгноi сферш.

Егративно-господарчот частини та пiдроздiлiв громадського здоров'я.(ЮIГЗ)) ЗОР отримують фiксовану заробiтну Iшату в межах кошторису
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Пункт 19. Порядок отриманпя премiй

Порядок отримаItня премiй працiвниками КНП (€ОЦГЗ)) ЗОР
положенням про премiювапня (додаток 2).

Пункт 20. Схема тарифних розрядiв

Схема тарифних розрядiв посад керiвних працiвникiв,
iB, фахiвцiв та iнших працiвникiв КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР представлена

-юtrатку 5 та поширю€ться па обидвi моделi оплати працi; <Заробiтна ллата
бонуси> та (l00% зарплата>.

Пl,нкг 2l. Гарантi'i розмiрiв пiдвищепьо доплат, надбавок, премiй,
допомогш, допомоги на оздоровлеппя, матерiальноi допомоги

вврiшеппя соцiально-побутових питань

l. Розмiри пiдвищень, доплат, надбавок, премiй,

допомоги на оздоровлеrrня, матерiальноi допомоги

MaTepraJrbнol

для вирiшення

угових питань на piBHi не нижчому, нiж визначенi;
Спйьним Еаказом Мiнпрацi та МОЗ вiд 05.10.2005 Nч 308/519 <dlpo

ylrroв оIIпати працi працiвникiв зашtадiв охорони здоров'я та
соцiального захисту населенtul);

Кабiнету MiHicTpiB Украiни :

li: 30.08.2002 Ns 1298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоi
сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати прачi працiвникiв установ,

та органiзацiй окремих галрей бюджgгноi сфери>;

ri] 29.12.2009 .Пl! l4l8 <dlpo затвердження Порядку виппати надбавки за
poKiB медичним та фармацевтичним працiвникам державних та

закладiв охорони здоров'я>;

i] 16.02.2011 Ns 123 <dlpo деякi заходи щодо пiдвищення престижностi
raелrчних працiвникiв, якi надають медичну допомогу хворим на

(згiдно з профiлем або за наявностi вiдповЦних пiдроздiлiв у

Bl_] 20.03.20l3 Ns 174 <<Щеякi питання оплати працi працiвникiв
закладiв> (згiдно з профiлем або за наявностi вiдповiдних

у зак.падi);

l1.05.20t l J& 524 <<Питання оIшати працi працiвникiв установ, закладiв
iзашiй окремих галрей бюджgгноi сфериD, а також iншими актами



вй 22.01.2005 Ne 84 <<fIро затвердження Порядку виIIлати
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допдати за
poKiB прачiвникам державних i комунальних бiблiотек>.

Пупкг 22. Оптпмальна дпфереrrцiацiя рiвня оплатш працi

l. З мсгою оптимапrьноi диферепцiацii рiвня оплати працi:

,,Щиректору КНП (ЗОЦГЗ)) ЗОР, заступникам директора КНП
ЗОР з числа лiкарiв посадовий оклад, що вiдповiдае тарифному

за групою з оплати працi, пiдвищу€ться за наявностi квалiфiкацiйноi
за спецiальнiстю <органiзацiя та управлiння охороною здоров'я>:

На 44,9 вiдсотка тарифноi ставки працiвника I тарифного розряду при
i вицоi квалiфiкацiйноi категорii;

на 31,9 вiдсотка тарифноi ставки працiвника I тарифного розряду при
першоi квапiфiкачiйноi категорii;

На 24,1 вiдсотка тарифноi ставки працiвника l тарифного розряду при
i :ругоi квалiфiкацiйноi категорii.

Гоlrовнiй медичнiй cecTpi оклад, що вiдповiдае тарифному розряду за

з оIlлати працi, пiдвищуеться за наявностi квалiфiкацiйноi категорii за

iъHicTlo (оргаЕiзацiя та управлiння охороною здоров'я> або <органiзацiя

на 28,3 вцсотка тарифноi ставки працiвника I тарифного розряду - вища
iвцiйна категорiя;

}la l8,4 вцсотка тарифноi ставки працiвника I тарифного розряду - перша
iBlTiiirrn категорiя;

tla Е.7 вiдсотка тарифноi ставки працiвника I тарифного розряду - друга

виходячи з тарифних розрялiв лiкарiв вiдповiдних
та квалiфiкацiйних категорiй (за умови, що спецiальнiсть, за

fu присвосна кваlriфiкацiйна категорiя, вiдповiдае профiлю пiдроздiлу,
очолюють), з ypaxyBaнIulM пiдвищення:

та контролю за захворюваннями, лiкар-

-25О/о;
вiлдiлу медичноi статистики та аналiтики, лiкар-статистwк - 25О/о;

амбулаторно-полiклiнiчпого вiддiлення з кабiнgгом <1.Щовiра>

еrбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дiагностики i лiкуваrтня ВIЛ-
, лiкар-iнфекцiонiст - 20%;



Завiдрач вiддiлення
lнlчно1 допомоги та

2з

лабораторноi дiагностики вiддiлу амбулаторно-

дiагностикп i лiкування ВIЛ-iнфекцii/СНIflу, лiкар-

-20%.
Iншим медичним працiвникам посадовий оклад установлю€ться з

роботи за тiсюквапiфiкацiйпоi категорii за }ъ{ови ii
, за якою присвосно квалiфiкацiйну категорiю.

Пупкт 23. Пiдвищенпя посадового окладу

Вигшата заробiтноi плати з }рахуванням пiдвищення посадового
за HarIBHocTi квалiфiкацiйноi категорii проводиться працiвникам
п'яти poKiB з дня затвердженtu{ HaKtrзoM органу (закладу) охорони

'я рiшення атестацiйноi KoMicii про i1 присво€Irня (пiдтвердження),
якi бажають пройти атестацiю на присво€Еня (пiдтвердження)
iйноi категорii i свосчасно подали необхiднi док)rменти в атестацiйну

(не пiзнiше як за два мiсяцi до закiнчення 5-рiчного строку з моменту
атестацii (переатестацii), указана виплата проводиться до

рiшенrrя атестацiйноi KoMicii про Ti пiдвищення (пiдтвердження) або

Лiкарям ycix спецiаllьностей та провiзорам (KpiM лiкарiв-iнтернiв та
iHTepHiB), якi отримали диIlлом з вiдзнакою пiсля закiнчення вищих
(фармацевтичних) навчzIльних закладiв, лосадовий оклад, що
за тарифними розрядами, пiдвищусться прOтягом 5 poKiB на 5

Перелiк посад, дJIя яких встановлецо пiдвищення посадових окладiв
ставок) на l5 вiдсоткiв у зв'язку зi шкiдливими i важкими уlltовами

та фахiвцi з базовою та неповною вищою медиitною освiтою
лабораторноi дiагностики вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi

та дiагностики i лiкування ВIЛ-iнфекцii/СНЦу за роботу з хiмiчними
вiднесеними до алергенiв (фенол, бiлкововiта,riнний концентрат

бiлком), панранiтрофенол (фенол), формальдегiд, хJIорид, гентамiцин);
riкар-iнфекцiонiст, лiкар-iнфекцiонiст длпячий, лiкар-дерматовенеролог,

з ультразвуковоi дiагностики амбулаторно-полiклiнiчного вiддiлення з

<<,Щовiра> вйдiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дiагностики
ВIЛ-iнфекцii7СНIЩу (пп. 2.4, 2.4, 2.10, 2,15 .Щодатку З2 спiльного

Мiнlrрацi та МОЗ вiд 05.10.2005 Nэ 308/5l9);
i-епiдемiологи та помiчники лiкарiв-епiдемiологiв пiдроздiлiв

l.

2.

3.

здоров'я.



Пупкг 24..Щоплати

l. Працiвнlлсам установлюються доIшати за науковий ступiнь доктора
паук у грани.Iному розмiрi 25 вiдсоткiв, каЕдидата наук (докгора фiлософii) у
граничному розмiрi l5 вiдсоткiв посадового ок.гrаду (ставки заробiтноi плати), у
граничному розмiрi 15 вйссrгкiв посадового окJIаду (ставки заробiтноi пrrати).
1.1 Зазначенi доIшати встаItовлюються працiвникам, якщо iхня дiяльнiсть за
профiлем (медична, фармацевтичЕа, наукова тощо) збiгаеться з Iliцвним
Еilуковим ступенем. За наявпостi в працiвникiв двох наукових ступенiв доIшата
ЕтаIIовлю€ться за одЕим (вищим) нащовим ступенем.
1-2 Вiдповiднiсть наукового ступенrI профiлю дiяльностi працiвника на
заf,манiй посадi визначасться керiвником установи, закпаду.
1-3 .Щокулленти, що засвiдчують наявнiсть наукового ступешt, повиннi
riдповiдати нормам та вимогам, передбачевим законодавством.

2. Працiвникам (у тому числi молодшим медичЕим сестрам), якi
пЕористов},ють у роботi дезiнфiкуваlrьнi засоби, а також працiвникам, якi
rйrrятi прибиранням туалегiв, установлюеться доплата в розмiрi l0 вiдсоткiв
щдового окладу (тарифноi ставки).

З. Працiвникам установлюються доплати за сумiщення професiй
виконанЕя обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника, розширення

бслуговування або збiльшення обсягу викоII)ваних робiт - у розмiрi до
посадового окJIаду за основною посадою вкJIючЕо (пункт 3.1 Наказу МОЗ

вiд 05.10.2005 року Nч 308/5l9).
4. Працiвникам установлюються доIIJIати за сумiщенrrя професiй

з надання IUIатних послуг вiдповiдно до калькуляцii платних послуг та з
кiлькостi наданих платних послуг.

Працiвникам установлюються доплати за робсrгу у вечiрнiй час - у
20-годинцоi тарифноi ставки (окладу, посадового окладу) за кожну

роботи в такий час. Вечiрнiм вважати час з 18 до 22 години (Додаток 3
Геясрапьноi угоди про регулювання основних принципiв i норм реалiзацii

ономiчноi полiтики i трулових вiдносин в УкраiЪi gа 2019-202|

б. Працiвникам, зайнятим на роботах зi шкiдливими i важкими
працi, за результатами атестацii робочих мiсць установлюються
до 12Уо вiд розмiру тарифноi ставки (Наказ МОЗ УкраiЪи вiд

року Nч 308/5 19, додаток б пункт t 5).



Пункт 25. Надбавкп

I. Надбавки за вислугУ poKiB установлюються працiвникам, що займають
п)сади бiблiотекара та бiблiографа: |0о/о вiд посадового окJIаду при стажi
роботИ в бiблiотецi понад 3 роки,20Yо вiД посадового окJIаду при стажi роботи в
бблimецi понад l0 poKiB, 30% вiд посадового окJIаду при стажi роботи в
бблiогецi попад 20 poKiB (постанова КМУ вiд 22.01.2005 Nч84).

2. Надбавки за вислугу poKiB працiвникам КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР, якi не
olplшfyloтb надбавкУ за вислугурокiввiдповйно до пунктiв 3.11.10.2. таЗ.|2.19,
-лоКолективного договору, працюють на посадах, що не перебачають
шнiсть медичноi освiти та протягом ]рудового стажу працювали у закпадах
вqонИ здоров'Я надбавкИ виIшачуютЬ у розмiрах: l0% вЙ посадового окJIаду
ц сгажi робсrги в закJIадах охороIrи здоров'я понад 3 роки, 20% вiд
Едового окладу при стажi робmи в закладах охорони зДоров'я понад l0
цЦ 30% вiд посадового окJIаду при стажi роботи в закпадах охорони здоров'я

20 poKiB в межах eKoHoMii фонду заробiтноi плати з

фiнансування, якщоце не суперечить чинному
Украiни.

3. Надбавки за складнiсть та нацруженiсть у роботi установлюються
у розмiрi до 50% посадового окладу за основItою посадою

за зЕивою працiвника, погодженою керiвrrиком структурного
в межilх кошторису.
за почесне звання <саслужений> надбавкиустановлюються

у розмiрi 20О% посадового окJIаду, <народний> - 40оlо посадового
(пункт 4.2.1. Наказу МоЗ Украiни вй 05.10.2005 року Nч 308/519).

5. Надбавки установлюються працiвникам за знання та використЕlннrl в
i iпоземноi мови: однiеi - |0о/о, двох i бiльше мов - 25% посадового

(rrщкг 4.3. Наказу МОЗ Украiни вИ 05.10.2005 року JФ 308/5l9).
б. За високi досягненшI у працi, виконаннЯ особливо важливоi роботи

строк Ii виконання); ск.падпiсть, напруженiсть у роботi _ 50% посадового
(пупкг 4.4. Наказу МоЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005 року Nэ 30S/519).

Водiям легкових автомобiлiв за класнiсть, за фактично
час: водiям II класу - l0o/o; водiям I класу - 25% (пункт 4.5.3

МоЗ Украiни вiд 05.10.2005 року Nэ 308/5l9).



-рсf,бачених законодавством у сферi охорони працi.

Р Створити атестацiйну комiсiю для органiзацii та проведення атестацiI

l-mD, мiсць за умовап,tи працi, включивши до fi ск.гrаду представнжЬ
}фсп iлкового KoMiTeTy.

Проводити один раз на п'ять poKiB атестацiю робочих мiсць за у!rовами

Проводити позачергову атестацiю робочих мiсць за умовами працi в разi
або працiвника цро

iчеЕтованого звернен}я Профспiлкового комiтегу
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Пупкг 2б. Iншi впплатп

1. .Щопомога Еа оздоровлення - у розмiрi до посадового
llдltннJ{ ocHoBнoi щорiчноi вiдпустки тривалiстю не менше 14
Iшторису.

2. Матерiальна допомога для вирiшенrrя соцiапьно-побугових питань -
у pmMipi до одного посадового окладу (ставки заробiтноi плати) на piк в межах
ппторису.

3. Iншi витшати вИповiдно до чинItIо( нормативIIо-правових aKTiB

Пункг 27. Зобов'язапня КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР свосчасно та регулярпо
пшIачуватп заробiтну плаry

l. КНП <ЗОЦГЗ> ЗОР зобов'язуеться сво€часItо й регулярно
пшачувати заробiтну гшату працiвникам, у робочi днi, зокрема до 15 (lб)

-л4 - аванс (першу частину заробiтноi плати за мiсяць), а до 30 (3l) числа
i-tя, наступного за тим, за який здiйснюсться виплата, - решту HapaxoBaHoi

1обiтноi IuIати, але не рiдше двох pzвiв на мiсяць через промiжок часу, що не
fр€вшllуе шiстнадцяти календарншх днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля

-iцчgццд 
перiоду, за який здiйснюеться виIIлата.

роздIл ry. охоронА прАцI

Пупкт 28. Зобов'язашня КIIП <ЗоцГЗ> ЗоР щодо охоронп працi

l. КНП (аОЦГЗ> ЗОР зобов'язу€ться:
ъбезпечрати виконаннJl i дgrримання гарантiй та обов'язкь

окладу пiд час

днiв в межах

i на його робочому мiсцi несприятливi уплови працi.
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1.5 За результатами атестацiт рбочих мiсць розробляти заходи щодо
цриведенця (полiпшення) умов прачl у вiдповiднiсть до вимог регламеrпiв,
дlректив, конвенцiй, стандартiв, iнших нормативних aKTiB з охорони працi.
l-б Забезпечувати безкоштовпо працiвникiв, якi прашоють на роботах зi
шкiдливими i небезпечними )д{овами працi, а також на роботах, пов'язанкх iз
забрудненням або здiйснюваних у tlесприятливих температурIrих y,{oBulx,
санiтарним та спецiа.пьним одяIом, спецвз)rггям та iншими засобами
iнливiдуального зФмсту вiдповiдно до cTaTTi 8 Закону Украiни <Про охорону
працi> (Додаток 5 до цього Колекгивного логовору).
1-7 Забезпечити за рахунок кнП (€ОЦГЗD зоР пранIUI, хiмчистку,
зЕезарФкення, вiдновлення та ремонт спецодяry, спецвзутгя, iнших засобiв
iпливiдуаlrьного зtйисту.
1.8 Забезпечити постiйну наявнiсть достатньоi кiлькостi мила та iнших
штйниХ i знешкоджР(шьниХ засобiВ У ДушовIr( (бirrя рливальникiв).
1.9 Забезпечити сво€часну замiну, ремонт або вiдповленtlя засобiв
iцдивiдуального з:rхисту за рахунок кнп <зоцГз> зоР в разi iх передчасЕого
зЕошенtlя не з вини працiвника.
1.10 'встановлювати прафвникам, зайrrятим на робогах iз важкими та
цrкiдливимИ уI\{оваIuИ працi, працiвникам, робота яких пов'язана з пiдвищеним
ЕФвово-емоцiйним та iнтелектуагlьним наваIIтаженням або виконуеться в
шобливих природних географiчнrо< i геологiчних умовах та уп{овах
,iл*ищеного ризику для здоров'я, згiдно зi статтею 7 Закону Украiни <<Про

охорону працi>:

1.10.1 Скорочену тривалiсть робочого часу(!одаток 7 до цього Коlrqсrrшюго
.шювору);
1.10.2 Додатковуоппачуванувiдпустку;
1.10.3 Оrшату працi у пiдвищеному розмiрi;
1.10.4 Надавати працiвникам КНП кЗОЩГЗ> ЗОР огшачуванi перерви
савiтарно-оздоровчого цризначеЕня, передбаченi санiтарними нормами та
правилами, пЙ час робоги з екранЕими црисlроями, обслуговування
обладнання УЗ!;
1-1l Забезпечувати в осiнньо-зимовкй перiод стiйкий температурний режим у
lпробничlл< та службовшt приlчliщеннях КНП (ЗОЦГЗD ЗОР згiдно зi
штановленими нормами, щорiчно виконрати заходи з пiдготовки зазначених
прlтмiщень до роботи в такий перiод у TepMiH до l5 жовтня.
l - 12 Органiзувати за свiй рахунок цроведешfi попереднього (при прийняттi па
робmу) та перiодичНих меди.IIIих оглядiв працiвrикiв, а також щорiчного
обов'язковоГо медичногО оглядУ осiб BiKoM до 2l року. На прохання працiвника
органiзувати для нього позачерговий медичний огляд, якщо працiвник пов'язуе



28

шгiршення cтttнy свого здоров'я з уI!{овашrи працi. При своечасному
щоходженнi працiвником медиtIного огляду зберiгати за ним мiсце роботи та
осреднiй заробiток за час такого огляду (статгя 17 Закону Украiни <Дро
GхороЕу прачi>).
1-13 Вiдсторонювати вiд робmи працiвникiв, якi ухиляються вiд проходжевня
обов'язковиХ медшIних оглядiв (стаття 46 КЗпП Украiни, стаття 17 Закону
Уrсраiни <dlpo охорону працi>).
1-14 Запровадити систему оперативного контролю за стаЕом охорони працi
тiдно з орiснтовним перелiком питаЕь та у строки, визначенi наказом МоЗ
Украiни вiд 01.11.200l Ns 444 <Дро введенtя оперативного контролю за станом
охорони працi в установах, закJIадах та на пiдприемствах системи Моз
Украiни>.
1-15 Органiзувати цроведеЕня сво€часпого розслiдуваннrl та облiку кожного
]ппадкУ TpaBMyBaEIUI працiвникiв на терrтгорii кнп (зоцГз> зоР або в зонах
обслуговуванrш, нещасного випадку, професiйного захворюваннrI або aBapii на
rпробницгвi. Забезпечити безумовне виконанIш зrвначеЕих комiсiею з
розслlдування нещасного випадку Еа виробництвi
органiзацiйно-технiчнихзаходiв щодо ycyEeнtul причин нещасЕого випадку на
впробництвi для запобiгання ix виникненню в майбугньому.
1.1б Зберiгати середню заробiтну плату за працiвником на перiод припинення
роботи, якщо створипася виробнича ситуацiя, небезпечна дrи житгя або
здоров'я його або працiвникiв, якi його 0точують. Факт наявностi TaKoi ситуацii
пiдтверджусться вiдповiдальною особою за охорону працi КНП oЗОЦГЗD ЗОР
за )лrастю цредставника Ппо (за наявностi), а також стр{Iхового експерта
Фонду соцiального страхуванIи, а в разi виникЕенIш конфлiкту - вiдповiдним
державIrим оргtlном нtгляду за охороною працi за )п{астю цредставIrика Ппо та
оргшriзацii профспiлки вищого рiвня (за наявностi).
1.17 Щороку надавати ППО (за наявностi) доступ до iнформацii про стан
охорони працi, причини аварiй, нещасних випадкiв i професiйних захворювань
(додаток 7 до цього Колекгивного договору).
1.18 Зберiгати за працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з
ЕещасниМ випадком на виробництвi, мiсце робmи та середню заробiтну плату
Еа весь перiод до вiдновлення шрацездатностi або до встановленшI стiйкоi
вграти професiйноi працездатностi. У разi немокпивостi виконання потерпiлим
попередньоi роботи забсзпечити його перепiдготовку та працевлашцвання.
1.19 кнП (ЗОЦГЗ> ЗоР також зобов'язуеться проводити:
l. 19. 1 Раз Еа два роки за узгоджецою з ППо (за наявностi) програмою навчання
громадських iнспекторiв з охорони працi;
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1.19.2 Раз на три роки навчаншI представникiв ППО (за наявностi) з охорони

працi, якi беруть )часть у розслiдуваннi нещасних випадкiв;

1.19.3 Розробляти необхйнi нормативнi акги з охороЕи працi, технiчну

докумеЕтацiю з охорони працi та зi}ходи щодо запобiгаЕшI виробничому

тавматизму, приведення робочих мiсць у вiдповiдпiсть до вимог з охорони

прачi;

1.19.4 Щорiчно передбачати витрати на охорону працi в розмiрi 0,5% вiд фонду

оrшати працi за попереднiй piK, але не менше 0,5% (згiдно з частиною 3 статгi

19 Закону Украiни <Про охорону праui>>);

1.19.5 Не залуlати жiнок до вЕlжких робiт та пийому i перемiщення важких

рчей, вага яких перевищу€ встановлеЕi для Еих граничнi норми, затвердженi

вакlвом МОЗ Украiни вiд 10.12.1993 Nэ 24l;
1.19.6 Застосовувати до працiвпикiв заходи економiчного стимулюванI за

!.часть та iнiцiативу у здiйсненнi заходiв з пивищення рiвня безпеки та

шолiпшення умов прачi (стаття 25 Закону Украiни (Дро охороЕу працЬ>);

1.19.7 м здiйснення оперативного контролю за станом охорони працi

]вiJБняти вiд роботи громадських iнспекгорiв з охорони працi на 20 хвилин

цюти)кнево зi збереженням за ними середнього заробiтку для проведеннrI

dgгеження стану охорони працi на робочих мiсцях;

1.19.8 У разi проведеннJI регуJIярного та якiсного обстехtення стану охорояи

щачi у позаробочий час, громадським iнспекторам з охорони працi час.

rrrграчений на проведення обстеження, може замiсть звiльнення вiд роботи

Jодаватись до оплачуваноi вiдпустки;

1_19.9 Вiдповйно до санiтарно-гiгiенiчних Еорм обладнати та забезпечити

Qушсцiонрання caнiTapEo- побутовпх примiщень для працiвникiв: KiMHaTy

собиgтоi гiгiсни жiнок, KiMHaTy для переодягання, примiщеннJl для вживаннrI
-lпi;

1-19.10 Облаштувати кугочки(стенди)з охорони прачi.

Пупtсг 29. Зобов'язання ППО щодо охоронп прачi

1. Профспiлковийкомiтgгзобов'язусться:
i.l Здiйснювати громадський контроль за дотриманням законодавства про

tr\OPOHy працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi, належних

вrтробничих i санiтарно-побугових умов, забезпеченням працiвникiв

спецвзугтям та iншими засобами колективного та 1ндивlдуtшьflого



Здiйснювати контроль за наданням пiльг
i небезпечнrоi р{овах, вiдшкодуванням

30

i компенсацiй за роботу в

шкоди, заподiяноi здоров'ю

У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд адмiнiстрацii
(ЗОЦГЗ> ЗОР негайного припинення робiт на робочих мiсцях, у

них пiдроздiлах загtlлом на перiод, необхiдний для усунення загрози
або здоров'ю працiвникiв;

Iнформрати працiвникiв про ixHi права i гарантii у сферi охорони працi;
БРати 1nracTb у:

l Розробцi програм, положень, локальних нормативних aKTiB з питань
прачi на КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР;

Проведеннi атестацii робочих мiсць, а за ii результатами вносити

щодо полiпшенrrя умов працi, медичного обслуговування,
працiвникiв, надання iM вiдповiдних пiльг i компенсацiй;

Розслiдраннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань, аварiй,

i aKTiB про нещасний випадок на виробництвi, готувати cBoi висновки i
представляти iнтереси потерпiлого (за необхiдностi) в судовому

; в iнших органах i установах iз зазпаченого пит€lння.

Пушкr 30. Зобов'язання працiвппкiв щодо охоропп працi

l- Працiвники КНП (аОЦГЗ> ЗОР зобов'язуються:
Вшчати та викоrryвати вимоги нормативно-правовIr( i пормативпlоt акгiв

працi, доведених до них у встановленому порядку, правил
медичноi апаратури, ycTaTKyBaHHrr, машин та iнших засобiв, цо

в роботi, поводження з лiкральними гtвами тощо;
Вtп<ористоврати в роботi засоби iндивiдуального i колективtIого захисту;
Проходити в установленому законодавством порядку попереднiй та

медичнi огляди;

Jбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я
яrсi ix оточутоть, пiд час перебрання на територii КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР;

Сшчасно iнформувати вiдповiдних посадових осiб про виtlикЕеIIня
i аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, дiльницi, в струкгурному

Осбисто вживати заходiв щодо iх вiдвернення та усуненЕя;
Вiлrовитися вй виконання доруrеноi роботи, якщо створилася

ситуацiя, небезпечна для ixнього життя чи здоров'я або ддя людей,
(по.tують, або для виробничого середовища чи довкiлля.
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РОЗДIЛ Ч. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я ТА ЗАБЕЗIIЕЧЕННЯ
СОЦIЛЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ IIРАЦIВНИКIВ

Пункг 31. Зобов'язання ППО щодо охороЕп здоровrя та забезпечепня
соцiальпо-побутових потреб працiвпикiв

l. ППО зобов'язуеться:
1.1 Удосконалtа:ги органiзацiю фiзкультурно-оздоровчоi та спортивноi роботи
серед працiвникiв та ixHix сiмей. Органiзоврати проведення KoHKypciB,
спортивних змагань за рахунок коштЬ, перерахованих КНП <ЗОЦГЗ> ЗОР на
fулътурЕо_масову, фiзкультж)ну та оздоровчу роботу;
1-2 Контролювати цiльове використаншI коштiв, перерахованих

рботодавцем Профспiлковому комiтсговi на культурно-масову, фiзкультурну
та оздоровчу роботу, звiтрати про в}rтрачаншI зiвначених коштiв перед
чпенами трудового колективу;
1.3 Сприяти оздоровленЕю .шенiв профспiлки та iхнiх дiтей.

Пункг 32. Зобов'язапня cTopiн щодо охоропп здоров'я та
зlбезпечення соцiально-побугових потреб працiвпикiв

l. Сторони домовилися:
1-1 Здiйснювати контроль за роботою KoMicii з соцiа.гrьного страхування
riдповiднО до ПоложенНя про неi та за цiльовим використанням коштiв Фонду
оцiального страхування;
12 Забезпечити гендерну piBHicTb працiвникiв вiдповiдно до Закону Украihи
]iд 08.09.2005 Ns 2866 <<fIро забезпечення рiвних прав та можlrивостей жiнок i
пловiкiв>;
lЗ Щотримуватись гараптiй працiвникiв КНП (ЗОЦГЗ) ЗОР, визначеЕих

'.Iонодавством 
Украiни (додаток 9).

ЮЗДIЛ ЧI. ГАРАНТIi ПРОФЕСIЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦIВНИКIВ

Пункг 33. Атестацiя працiвппкiв КIIП <ЗОЦГЗ> ЗОР, посади якпх пе
qелбачають обов'язковою умовою наявнiсть середпьо-спецiально'i
сцiально[ медпчноi освiти

1. Визначення кваrriфiкацiйного рiвня працiвникiв КНП <ЗОЦГЗ) ЗОР,
rпди яких не передбачають обов'язковою р{овою наявнiсть середньо-
оецiшrьвоi, спецiальноi медичноi освiти (лалi * немедичнi працiвпики),
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здiйснюетьсЯ вiдповiднО дО вимог чинного закоIlодавства Украiпи,

.щопускаеться атестацiя немедичних працiвникiв Кнп (аоцгзD Зор з метою

присвоення вiдповiдноi квшriфiкацiйноi категорii атестацiйною комiсiею Кнп
<€ОЦГЗ) ЗОР, яка створюеться наказом директора КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР, якщо

така атестацiя не забороflена чшIним закоЕодавством.

2. кнП €ОЦГЗD ЗОР може проводити атестацiю немедичних

шрацiвникiв.
з. Категорii працiвникiв, якi пiдлягають атестацii, строки та графiк iT

проведення визначаються директором кнп <зоцГЗ) ЗоР за погодженшIм з

ппо.
4. Атестацiя немемчнIr( працiвникiв проводI4ться не частiше

один раз Еа три роки.
5. АтестацiЯ проводитьсЯ за рiшенняМ директора КНП (ЗОЦГЗ)) ЗОР,

яким затверджуються положеItня про проведешrя атеgгацii, сшIад атестацiйноi

koMicii, графiк проведенIя атестацii. Iнформачiя про проведення атестацii

доводиться до вiдома працiвпикiв пе пiзнiше нiж за две мiсяцi до ii проведення.

6. Атестацiйпа комiсiя формуеться з висококв.шiфiкованих фахiвцiв та

представника ППО.,7. Безпосереднiй керiвник працiвника, який пiдлягае атестацii, не

може буги чденом атестацiЙноi KoMicii.

8. Атестацiя працiвника проводиться тiльки в його присугностi,

9. На кожногО працiвника, який пiдлягае атестацii, безпосереднiй

ксрiвник скJIадае характеристику, що подасться атестацiйнiй KoMicii пiсля

ознайомлеllня з нею працiвника, але не пiзнiше нiж за тиждеЕь до атестацii.

l0. Не допускаеться проведенЕr{ оцiнки професiйного рiвня та

квалiфiкачii працiвника за ознrками, що безпосередньо не пов'язанi з

виконуваною робсrгою.
ll. Рiшення атестацiйноi koMicii приймаеться вiдкритим гоJIосуванням

простою бiльшiстю голосiв присутнiх Еа засiданнi членiв koMicii.

|2. засiдання атестацiйноi KoMicii ввtDкаеться правомочним, якщо па

ньому присутнi не менш як двi третини ii складу.

l3. Рiшення атес.тацiйноi KoMicii доводиться до вiдома працiвника та

директора КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР протягом трьох днiв пiсля його прийняття,

нlж
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no]_IIJ чII. гАрАнтIi дяльностI проФспIлкового KoMlTETy

Пункт 34. Зобов'язашня КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР щодо забезпечення
_rirrbнocTi профспiлкового KoMiTeTy

l. КНП <6ОЦГЗ) ЗОР зобов'язусться:
: - l Забезtlечуваl,и реалiзацiю прав i гаран.гiй лiяльностi Ппо, встаноtsлених
TEHH}IM законодавством. Не допускати втручання в дiяльнiсть ППО;:: Надавати для роботи виборного профспiлкового органу та проведення
эбсрiв працiвникiв примiщення з yciM необхiдним обладнанням, зв'язком,
Фпа-Iенням, освiтленням, прибиранням;
. _] Надавати Ппо всю необхiдну iнформацiю з питань, що с предметом
:rюго Колективного договору;
i,-l За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi е членами профспiлки,
шоrtiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтноi плати та перераховувати на
ра\!нок Ппо членськi профспiлковi внески працiвникiв у термiни виплати
чцбiтноi rrлати;

l.-ý При пiдготовцi локiцьних нормативних
стосуються управлiнrrя персоналом, зtшучати до
ппо.

2. ППО зобов'язу€ться:
2.1 Здiйснювати захист трудових, економiчних, соцiальних i професiйних
щав та iHTepeciB працiвникiв у питаннlIх колективних iкгересiв працiвникiв, а
шепiв профспiлки - також у питаншIх iндивiдуальних iHTepeciB.

РОЗДIЛ ИП. ДОДАТКОВI ПIЛЬГИ I ГАРЛНТIi ДЛЯ ЧJIЕНIВ IШО

Пупкт 35. Гнучкrrft pe2NOrM робочого часу

1. ГнучкИй режим робочого Часу. Гнl"rкий режим робочого часу - це
фрма органiзацii працi, якою допускаеться встановлення режиму робmи, що е
вiдмiнним вiд визначеного правиJIами вrгугрiшrього трудового розпорядку, за
рлови дотримання встановленоi денноТ, тижневоi чи на певЕий облiковий
перiод (два тижнi, мiсяць тощо) норми трив.lлостi рбочого часу. За
погодженням мiж працiвником, керiвником структурного пiдроздiлу i
директором КНП (<ЗОЦГЗ> ЗоР для працiвника може встаЕовлюватися гнуrкий
режим робочого часу на визначений строк або безстроково як при прийняттi па
роботу, так i згодом (пiдстава - стаття 60КЗпП). Пропонований графiк
виконанIш робiт та обставини повiдомляються працiвником у заявi до

aKTlB пlдприемства, що
обговорення представникiв



з4

директора КНП (аОЦГЗD ЗОР, який наказом затверджуе гнуrкий графiк та
порядок табелюванrrя облiку робочого часу цього працiвника. Облiк робочого
часу забезпечуе Кнп (зоцгз) Зор вiдповiдно до визначеного наказом
директора zшгоритму за погодженням з ППО.

2. Гнучкий режим робочого часу мох(е передбачати:
2.| фiксований час, протягом якого працiвник обовоязково повинен буги
присугнiм на робочому мiсцi та виконрати cBoi посадовi обов'язки, при цьому
може передбачатися подiл робочого дЕrI на частини;
2.2 змiппий час, протягом якого працiвнlп< на власний розсУд визнача€
перiоди робсrги в межiй встановленоi норми трив{Iлостi робочого часу;
2.З час перерви для вiдпочинку i харчування.

З. У разi виробничо-технiчноi необхiдностi та./або для виконаЕЕя
невiдкладню< чи непередбачуваних завдань дирекгор Кнп (зоцгзD Зор
HaKulзoM по зtlкJIаду може тимчасово (на TepMiH до одного мiсяця протяюм
калеЕдарного року) застосоврати до працiвникiв, яким установлено гнучкий
режим робочого часу, заг€шьновстановлепий в КНП (ВОЦГЗ) ЗОР графiк
роботи. При цьому норми частини трсгьоi статгi 32 КЗпII не застосовуються.

4. У разi вiдрядження на працiвника поширюеться режим робочого
часу того пiдприемства (установи, органiзацii), до якого (якоi) його вiдряджено.

5. Застосування гн)лкого режиму робочого часу не тягне за собою
змiн в HopMyBaHHi, оrшатi працi та IIе вIIлива€ lra обсяг трудових rrрав
працiвникiв.

Пункr 3б. .Щистапцiйпа (надомна) робота

l. ,Щистанцiйна (надомна) робота (стаття 60 КЗпП) - це така форма
органiзацii працi, коли робота виконуеться працiвником за мiсцем його
проживання чи в iншому мiсцi за його вибором, у тому числi за допомогою
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, але поза примiщенням кнп
<ЗОЦГЗ)) ЗОР.

2. При дистапцiйнiй (надомнiй) робmi працiвrтики КНП (8ОЦГЗ)) ЗОР
розподiляють робочий час на свiй розсул, на них не поширюються правила
внугрiшнього трудового розпорядку, якщо iнше не передбачено у трудовому
договорi. При цьомУ зiг€шIьна трившriстЬ робочогО часу Ее може перевИщувати
норм, передбачеЕих цим fоговором.

3. Виконання дистанцiйноi (вадомноi) роботи tle тягне за собою будь-
яких обмежепь обсягу трудових прав працiвникiв та фiксуеться в паказi
директора кнП <Зоцгз> зор. ,Щопускаеться виконаЕЕя дистанцiйноi
(надомноi) роботи вiдповйно до вимог роботодавця Еа частину робочого дня,



35

що визначаеться вИповИним н{к{lзом дирекгора КНП €ОЦГЗD ЗОР за зсцвою
працiвника та погоджеЕням з первинною профспiлковою органiзацiею.

4. Якщо працiвник i робогодавець письмово IIе домовипись про iкше,
дистанцiйна (надомна) робога передбачае оппату працi в повному обсязi та в
стоки, визначенi дiючим трудовим договором.

Пупкг 37. Щодатковi вцхiднi дrri

l. Працiвникам за ixHiM бажанням шадаються вiдпустки без
збереженrrя заробiтноi Iшати на встановлений законодавством строк, KpiM того
за бажаннлu працiвника нада€ться вiдпустка без збереження заробiтноi пдати у
Еаст)дних випадкФ(:

1.1 одруження дiтей працiвникiв - три ка.пендарнi днi;
1.2 переiзд на нове мiсце проживання, не пов'язане зi змiною мiсця робоги, -
п'ягь календарних днiв;
1.3 народжеЕIя дитини - три к€шендарнi днi батьковi дитини.

2. Працiвникам надаються вiдпустки зi збереженrrям заробiтноi плати
для працiвникiв, у яких е дiти, що:
2.1 Iдугь в перший кJIас початковоi або середньоi школи - в .Щень знань;
2.2 Закiнчують початкову або середню школу - в ,Щень останнього дзвоника.

РОЗДШ IX. ПРИКШIЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Пункг 38. Контроль за впконанняrш Колекгпвпого договору

1. Контроль за виконанIшм цього Колективного договору
здiйснюсться робочою комiсiею згiдпо з додатком 10 до Колективного
договору, яка дiе на пiдставi Положення про робочу комiсiю (додаток l1).

Голова первинноi профспiлковоi
з профiлактики та

-Лук'янчук

року 2020 року
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Додаток 1. (ПЕРЕЛIК посад працiвпикiв КНП <ЗОЦГЗ> ЗОР, яким
встаповлю€ться пенормованпй робочпй депь i надасться додаткова

вiдпустка за непормовапий робочпй день>

.}l9 Посада Кiлькiсть днiв
вiдпустки

1. Щиректор
,7

2. 3аступник директора з медичноi роботи
,|

J. Заступник директора з органiзачiйно-методичноi роботи 7

4. Головна медична сестра
,7

5. Юрисконсульт 7

6. lнспектор з кадрiв 7

7. Адмiнiстратор системи (системний адмiнiстратор) 7

8. ApxiBapiyc
,7

9. Спецiаrriст з дфжавних закупiвель 1

10. Секрчгар
,|

l1 Щiловол
1

12. Головний бцгалтер
,7

lз. Бухгалтер
,|

|4. EKoHoMicT 7

l5. Завiдувач господарства
,7

lб. Iнженер з охорони працi
,7

1,7. Водiй автотранспортних засобiв 7

18. Слюсар-сантехнiк
,7

19. Технiк-електрик 7

20. Щвiрник
,7

2|. Прибиральник службових примiщень 7

22. Пiкар-методист 7

2з. Менеджер з громадськоi охорони здоров'я 7

24. Науковий спiвробiтник-коЕсультаЕт
,7

25. Лiкар-iнфекцiонiст пйроздiлiв громадського здоров'я 7

26. Пiкар-лерматовеIlеролог пйроздiлiв громадськог(
злоDов'я

7
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27. IIiкар-терапевт пiдроздiлiв громадського здоров'я 7

28. Пiкар акушер гiнеколог пiдроздiлiв громадськог0 ,7

29. Пiкар-iмунолог пiдроздiлiв громадського здоров'я ,7

30. Пiкар-епiдемiолог 7

зl. Лiкар-статистик 7

зz. Помiчник лiкаря-епiдемiолога 7

JJ- Статистик медичний ,7

34, Соцiальний працiвник ,7

35. Соцiолог 1

36. [нженер- програмiст ,|

з,7. Оператор електронно-обчислювшrьних та

обчислювальЕих машин

,7

38. Оператор копiювальних та розмножувальних машин 1

з9. Журналiст 7

40. [нструктор з oaHiTapHoi освiти 7

4|. Фахiвець iз зв'язкiв з громадськiстю 7

42. Менеджер (управитель) з логiстики 7

4з. Менеджер (управитель) iз комунiкацiйних технологiй 7

Пidпuсu Сmорiн

обласноi ради
-Лук'янчук

року

rlрофсrrillковоr
профiлактики та

2020 року
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Додаток 2. (ПОЛОЖЕННЯ про щrемiювання працiвппкiв КНП <ЗОЦГЗD
ЗоР)

Ще Положення розроблено вiдповiдно до Конституцii Украiни, Кодексу
закоIriв про працю Украiпи, Закону УкраiЪи <Про оrr.гrату працЬ>, спiльного
нак€ву MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики Украiни та MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраiЪи вiд 05 жовтня 2005 року Nэ 308/519 <Лро

упорядкування умов оIшати працiвникiв закirадiв охорони здоров'я та устаЕов
соцiальпого захисту населеЕtul)).

I. ЗАГАJIЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положеннrl про премiювання працiвникiв КНП <ЗОЦГЗD ЗОР (далi -
Положення) приймаеться з метою матерiа.,rьного стимулювання якiсноi та
ефективноi робсrги ycix працiвЕикiв КНП (<ЗОЦГЗ> ЗОР, срллiпного викоЕання
працiвниками поставлених перед ними завдань, забезпечеЕня нtшежного piBнrt

медичЕого обслуговування, викопавчоi та трудовоi дисциrrпiни.
1.2. Премiюванпю пiдлягають працiвники ycix струкгурнпх пiдроздiлiв

КНП (€ОЦГЗ) ЗОР.
1.3. Фонд матерiшrьного стимулювання дJuI працiвникiв КНП <ЗОЦГЗ))

ЗОР формуеться вiдповiдЕо до eKoHoMii фонду заробiтноi тшати в межах
вiдповiдних кошторисiв (фондiв).

П. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ПРЕМIЮВАННЯ

2.1. Фонд премiювання утворю€ться у розмiрi eкoнoMii фонду оплати
працiв межах вiдповiдних кошторисЕих призначеЕь, за якими фiнансуються
cTpyKTypHi пiдроздiли, та вiдповiдно до функцiй, якi виконують працiвники:
2.1.1. Щжерела фонду премiювання адмiнiстративно-господарськоi частини:
фiнансрання НСЗУ, Субвенцiя з державного бюджчгу мiсцевим бюджgгам на
здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров'я,
мiсцевий бюджег, власнi кошти (платнi послуги).
2.1.2. [жерела фопду премiювання структурних пiдроздiлiв громадське
здоров'я; Сфвенцiя з дерх(авного бюджету мiсцевим бюджgгам на здiйснення
пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров'я, мiсцевий
бюджет, власнi кошти (rr.гrатнi послуги).
2.|.З. !жерела фонлу премiювання структурних пiдроздiлiв вiддiлу
амбулаторно-полiклiпiчноi допомоги та дiагностики i лiкування ВIл-
iнфекцii/СНЦу: фiнансування НСЗУ, мiсцевий бюджег, Blracнi кошти (платнi
послуги).
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2.2, Видатки на премiювання передбач{шоться в разi eKoHoMii фондуоплати працi та розподiляються по струкгурним пiдроздi"u*,rр;;;;цiйно дозайнятих посад та об'ему вlл<опуваноi робоi, "Ипо"йr" о" ,Йр.i.оИiill u"o.oположеЕIUI.

ПI.ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРЕМIЮВАННЯ

3.1. Працiвники КНП (<ЗОЦГЗ) ЗОР можугь 0тримрати премii:
3.1.1. За кJIопотанцями керiвникiв структурних пцроздiлiв вiддiлу
амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дi-"о."r*, i 

- 
лiкування вIл-iнфекцi7СНЦу, якi погодженi iз заступником диреIсгора з медичноi роботи, в

Meжztx кошторису па лiкувально-дiагностичну дiяльпiсть КНП <ЗОЩГЗ>ЗОР;
3.1.2. За кJIопOтаtlЕями керiвникiв структурЕих пИроздiлiв громадського
здоров'я, якi погодженi iз засryпником директора з органiзацiйно-мgгодичноi
роботи, в межalх кошторису на дiяльнiсть з громадського здоров'я Кнп
<€ОЩГЗ> ЗОР;

];':' ]" кJIопотаЕнями заступника директора з медичноi роботи приймаеться
рlшенЕя щодо премiювання керiвникiв стрylстурних пiдроздiлiв вiддiлу
амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дiu""*rr*, i лiкування ВIЛ-iнфекцi7СНЦу в межах кошторису на лiкувально-дiагностичну дiяльнiсть КНП
<ВОЩГЗ> ЗОР;
3,1,4, За кJIоIIсrганнями заступника директора з органiзацiйно-могодичноi
роботи приймаеться рiшення щодо премiюваннrl керiвrrикiв структурпихпiдроздiлiв громадського здоров'я в межах кошторису на дiяльпiсть з
громадського здоров'я КНП €ОЦГЗ> ЗОР;
3,1,5, За кJIопотанtUtми головного бухгалтера керiвнику КНП (ЗОЦгз> зор
щодо премiюванпя працiвникiв адмiнiстратив}lо-господарчоi частини в можах
кошторису закJIаду;
3.1.6. Премiювання головного бухгаlrтера,
медичноi сестри вiдбуваеться вiдповiдно до
ЗОР;

заступникiв директора, головноТ
накЕву директора КНП (ЗОЦГЗ>

до особистого вкладу у

3,1,7, ПремiюваЕня директора КНП (аОЦГЗ) ЗОР вйбуваеться вiдповiдно до
умов контракту з власником Кнп n3оцгз) Зор таlабо за кrrопотанrrям вiд
1рудового колекгиву КНП <ЗОЦГЗ> ЗОР.

3.2. Премiя виплачуеться працiвниковi вiдповiдно
зага,rьнi результати роботи.

3.3. ПремiюВанrrя працiвНикiв проводИться за пiдсрлками роботи за мiсяцьза умови наявностi економii фоцду заробiтноi rшатив межах вiдповiдних
кошторисних призначень (фондiв). У разi вiдсутностi можливостi щомiсячного



3.З.l. Премiюваннrl також проводиться у зв'язку з досягнеЕням вiдповiдногопенсiйного Biky, В оIФемих випадках з нагоди ювiлейних дат, на честьсвяткових дат, з урахранням особистого внеску працiвника, до професiйних
свят спецiаrriстiв КНП (€ОЦГЗ> ЗОР, за пiдсумками дiяльностi .u pi* 

" 
,"*u*eKoHoMii фОПДУ ЗаРОбiТНоi платив межах вiдповiдних кошторr"*r*'п|r.ru""r*

(фоцдiв).

3.4. При визначецнi розмiру премii врахову€ться:
3.4.1. Сумлiнне викоЕанIш cBorx посадових обов'язкiв;
3.4.2. .Щотримання Bcix вимог i правип вIrутрiшЕього трудового розпорядку,iнших нормативно-правових aKTiB, що регламеЕгlrоть рiзнi сторони трудовоi
дiя.гrьностi в КНП €ОЦГЗ> ЗОР;
3,4,3, Вiдсгнiсть порушень трудовоi дисциплiни, технiки безпеки, охоронипрацi;

З.4.4. {отримання санiтарно-гiгiенiчного та протиепiдемiчного режиму в КНП<€ОЦГЗ> ЗОР;
3.4.5. Виконання кiлькiсних та якiсних показникiв лiяльностi;з.4.6. Свосчасне та якiсне скJIаданIи звiтностi, вiдсугнiсть фiнансовихпор)дцень, ефективне використаЕIu{ коштiв;
3,4,7, Квалiфiкацiйне веденtul rшаново-фiнансовоi та облiковоi дйльностi.3,5, оцiнка показникiв ефекгивностi дiяльностi працiвникiв кнп (зоцгзD
ЗОР здiйснюеться адмiнiстрацiею спiльпо з керiвниками пiдроздiлiв за )лrастюппо.

3.6. Премii нараховуються за факгично вiдпрацьований час.
що процрацЮваJIи неповнИй мiсяць, KBapTiul чи piK у зв'язку з
службУ в Збройнi сили УкраТнИ, переведенЕям на iншу роОоту,зв'язку зi скороченням штату чи з iнltrих цричиЕ, виплата премiТ
за фактично вiдпрацьований час у "".rrurarrory 

перiодi.

IЧ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ДЕПРЕМIЮВАНЕrI

4.1. Працiвники, якi порушили тудову чи виробничу дисцигrлiну,
допустиJIи помиJIки чи упущення в роботi, можуть буги повнiстю або частковопозбавленi премii.

4.2, Що пiдстав вiдповИно до яких працiвники КНП (ЗОЦГЗ) ЗоР можуtьбуги повнiстю або частково позбавленi премii на_тlежать:

премiювання працiвникiв (щомiсяrпоi ekoнoMii
перiодичнiсть премiювання визЕачаеться наявнiстю
платив межalх eкoнoмii фонду заробiтноi плати.
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фонду заробiтноi плати)
eKoнoMii фопду заробiтноi

Працiвникам,
закJIиком на
звiльнення у
здiйснюсться
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4.2.1. Порушенrrя пр:lвил вну,трiшrтього трудового розпорядку, трудовоi
дисцигшiни, технiки безпеки, охоропи працi;
4.2.2.Наявнiсть обlруптованих скарг з боку пацiентiв;
4.2.3. НесвоечасЕе поданшI статистичноi звiтностi та/або i] незадовiльна якiсть
у разi вiдсугностi на те об'ективних обставин;
4.2.4. Невиконання, несвоечаспе виконання або неякiсне виконання дор)цень,
якi передбаченi посадовою iнструкцiею вiдповЦного працiвника КНП <ЗОЦГЗD
ЗОР, у разi вiдсугностi на те об'ективних обставин;
4.2.5. Проryл або безпйставне задишення свого робочого мiсця до закiнчення
робочого дня;
4.2,б. Поява на рбmi в нетверезому cTaHi.
4.2.7.У випадках, не передбачених пп. 3.2.1 _ 3.2.б, працiвники КНП (<ЗОЦГЗ>>

зор можугь буги повнiстю або частково позбавлешi премii на розсуд директора
у разi погодження з керiвниками пiдроздiлiв та за участю ППО.

Пidпuсu Сmорiн

{иректор патськии Голова первинноТ профспiлковоi
облас ського профiлактики та
здоров] обласноi

Ради
Лук'янчук

року

Гулюк
2020 року
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Додаток 3. <<Посадовi окпадп працiвнпкiв вiддiлу амбулаторно-
полiклiпiчпОi допомогИ та дiагпостпки i лiкуванпя ВIЛ-iпфекцivСНIд/
КНП (ЗОЦГь зоР за тарифною сllстемою оплати працi з вiдповiдними

доIUtат8ми>

Модель <<Заробiтна ImaTa Iшюс бонуси>
Згiдно з абз. 3 примiтки l додатка 1 до постанови КМУ вiд З0.08.2002 р.

Ns 1298 посадовi окJIади працiвникiв, оIшата працi яких базуеться на еТС
(ocBiTa, медицина, спорт, культура тощо), почиЕаючи з 01.01.2017 р.,
розраховуються виходячи з розмiру посадового окладу працiвника 1 тарифного
розряду за формулою:

ПО:НМ*К+60Yо, де:
ПО - посадовий оклад прачiвника;
НМ - неоподаткований MiHiMyM доходiв громадян стаЕом на 01 число

вiдповiдного мiсяця;
К - коефiцiент вйповйного тарифного розряду (.Щодаток 5 до цього

Колективного договору).
Згiдно зi спiльним паказом Мiнпрацi та МоЗ вiд 05.10.2005 Ns З08/519

<Лро впорядкрtlннJI умов оIIлати працi працiвникiв закладiв охороЕи здоров'я
та устаноВ соцiального захисту населенЕя) посадовi окJIади (тарифнi ставки)
Bcix працiвникiв вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дiагностики i
лiкування ВIЛ-iнфекцi7СНЦу вiдповiдно до штатЕого розпису, пiдвищуються
на 60 вiдсоткiв.

Медичним працiвникам вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та
дiагностики i лiкрання ВtЛ-iнфекцii7СНЦу нараховуються надбавки до
посадовогО окладУ вiдповiднО до Постанови Кабiпсгу MiHicTpiB Украiни вiд
29.|2.2009 Ns l4l8 <dlpo затвердженпя Порядку виIlлати надбавки за вислугу
pokiB медичним та фармацевтичним працiвникам державних та ком).нilльних
закладiв охорони здоров'я>.

Пidпuсu Сmорiн

Голова первинноi профспiлковоi
ського профiлактики та

oi обласноi

-Лук'янчук Гудюк
2020 року

з

2020 року
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Додаток 4. <<Посадовi окладп пpaшiBrrrrKiB адмiнiстративно-господарчо[

частпни та пiлрозлiлiв громадtського здоров'я КНП <ЗОЦГЗ> ЗОР за

тарrrфпою спстемою оплатп прачi з вiдповiдппмп доплатамп))

Модель (l00% зарплата>.

Згiдно з абз. 3 примiтки l додатка l до постанови КМУ вiл 30.08.2002 р.

Ns 1298 посадовi окпади працiвникiв, оплата працi яких базуеться на €ТС
(ocBiTa, медицинq спорт, культура тощо), починаючи з 01.01.2017 р.,

розрttxовуються виходячи з розмiру посадового ошrаду працiвника 1 тарифного

розряду за формулою:
По:НМ*К, де:
ПО - посадовий оклад прачiвника;

НМ - неоподаткований MiHiMyM доходiв громадян станом на 0l число

вiдповiдного мiсяця;

К - коефiцiеrп вiдповiдного тарифного розряду (,Щодаток 5 до цього
Колективного договору).

Медичним працiвникам КНП (ЗОЦГ) ЗОР нараховуються цадбавки до
посадового окладу вiдповiдно до Постанови Кабiнегу MiHicTpiB Украiни вiд

29.|2.2009 Ng l4l8 <Дро затвердження Порядку виIшати надбавки за вислугу

poKiB медичним та фармацевтrtчним працiвникам державЕих та ко rунальних

закладiв охорони здоров'я>>.

Пidпuсu CmopiH

Голова первинноi профспiлковоi
з профiлактики та

УДЮк
2020 року

-Лук'янчук
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Додаток 5. <Схема тарпфнпх розрядiв для посад керiвних працiвпикiв,

професiопалiво фахiвцiв та iнших працiвппкiв КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР)

Посада .Щiапазон

розрялiв за

тарифною
сiткою

Головна медична сестра 10

Лiкар акушер-гiнеколог
вищоi квалiфiкацiйноi категорii |4

лlкар акушер-гlнеколог
першоi квалiфiкачiйноi категорii lз
лlкар акушер-гlнеколог

лрlтоi квалiфiкацiйноi категорii |2

лiкар акушер-гiнеколог
без категорii 1l

лiкарi-irперни, лiкарi-стажисти за спецiшlьнiстю
<сАкушерство i гiнекологiя>

l0

лiкарi iнших спецiальностей:
вищоi квалiфiкацiйноi категорii lз
Лiкарi iнших спецiальностей:
першоi квалiфiкацiйноi категорii Iz
Лiкарi iнших спецiапьностей:

лругоi кваlliфiкацiйноi категорii l1

Лiкарi iнших спецiальностей:

без категорii 10

Лiкар-iнтерн, лiкар-стажист за iпшими лiкарськими
спецiальностями

9

Науковий спiвробiтник-консультант
за хiрургiчними лiкарськими спецiальностями |4

Науковий спiвробiтник-консультант
за iншими лiкарськими спецiальностями 13

Лаборант, помiчник епiдемiолога:
вищоi квапiфiкацiйноi категорii 10

Лаборант, помiчник епiдемiолога:

першоi квалiфiкацiйноi категорii 9

Лаборант, помiчник епiдемiолога:

лрутоi квалiфiкацiйноi категорii 8



Лаборант, помiчпик епйемiолога:
без категорii 7

Сестра медичЕа, статистцк медичний, iнструrгор iз
caHiTapнoi освiти:
вищоi кваrriфiкацiйноi категорii
Сестра м
caHiTapHoi освiти:
першоi ква,riфiкацiйпоi категорii

9

8

Сестра медична, статистик медичний, iHcTpyKTop iз
caHiTapHoi освiти:

лругоi квалiфiкацiйноi категорii
7

Сестра медична, статистик медичний, iнструкгор iз
caHiTapHoi освiти:
без категорii

6

Молодша медична сестра, прибираrrьник 3

Реестратор медичний 5

Соцiаlrьний працiвник:
першоi квruriфiкацiйноi категорii l0
Соцiальний працiвник:

лругоi кваrriфiкацiйноi категорii 9
Соцiальний працiвник:
без категорii 8

Бiблiограф, бiблiотекар 11

Спецiапiст з державних закупiвель 10

Завiдувач вiддiлу iнформацiйно-комунiкацiйноi роботи,
журнапiст
Старшийiнспек.ор з кiлрЬ

l0

т
lнспектор з кадрiв 6
бухгалтер (з дипломом спецiалiста), eKoHoMicT,
юрисконсульт, iнженер-програмiст, iнженер з охорони працi,
адмiнiстратор системи (системний адмiнiстратор),менеджер з
громадськоi охорони здоров'я, журналiст мультимедiйних
видань, фахiвець iз зв'зкiв з громадськiстю, менеджер
(управитель) з логiстики, менеджер (управитель) iз
комунiкацiйних технологiй, соцiолог:
провiдний

l0l

бцгалтер (з дипломом спецiапiста), eKoHoMicT,
юрисконсульт, iнженер-програмiст, iнженер з охорони працi,
адмiнiстратор системи (системний адмiяiстратор),менеджер з

9
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громадськоi охорони здоров'я, журн{rпiст мультимедiЙних
видань, фахiвець iз зв'зкiв з громадськiстю, менеджер
(управитель) з логiстики, менеджер (управrrгель) iз
комунiкацiйних технологiй, соцiолог:
I категорii
бухгаптер (з дипломом спецiалiста), eKoHoMicT,
юрисконсульт, iнженер-програмiст, iнженер з охорони працi,
адмiнiстратор системи (системний адмiнiстратор),менеджер з
громадськоi охорони здоров'я, журналiст мультимедiйних
видань, фахiвець iз зв'зкiв з громадськiстю, менеджер
(управитель) з логiстики, меЕеджер (управIтгель) iз
комунiкацiйних технологiй, соцiолог:
II категорii

8

бухгалтер (з дипломом спецiалiста), е*ономiсъ
юрискоЕсульт, iнженер-програмiст, iнженер з охорони працi,
адмiнiстратор системи (системний адмiнiстратор),менеджер з
громадськоi охорони здоров'я, журналiст мультимедiйних
видань, фахiвець iз зв'зкiв з громадськiстю, менеджер
(управитель) з логiстики, менеджер (управитель) iз
комуrriкацiйних технологiй, соцiолог:
без категорii

7

завiдрач господарства 7
Технiк-електрик, слюсар-сантехнiк:
I категорiТ 7
Техн i к-еrrекгрик, слюсар-сантехнiк:
II категорii 6
Технiк-електрик, сл юсар-сантех HiK:
без категорii

Лlловод, apxiBapiyc, секретар, двiрник
5

4
Водiй автотранспортнlD( засобiв:
Легковий автомобiль з робочим обсягом двигуЕа до 1,8 л

2
Водiй автотранспортних засобiв :

Легковий автомобiль з робочим обсягом двигуна понад 1,8 л
до З,5л

tsодlй автотранспортних засобiв :

Легковий автомобiль з робочим обсягом двигуна понад З,5л
Оператор електрон
машин:

J

4

5



I категорii
Оператор
машин:
II категорii

електронно-обчислювальних та обчислюв(цIьних

4

Посадовпй оклад директора установлюеться вiдповiдно до yllroв контракту
з роботодавцем та бюджсгнrх асигнувань.

Заступнику директора з медичноi роботи, заступнику дирекгора з
органiзацiйно-мчгодичноi роботи, головному бухгалтеру встановлюсться
посадовий оклад на l0 вiдсоткiв нижче вiд посадового окладу директора КНП
<ЗОЦГЗ) ЗОР -наказ Мiнсоцполiтики NsЗl3 вiд 30.03.16р.

Пidпuсu CmopiH

Голова первинноi профспiлковоi
профiлактики та

Гулюк
2020 року

,,Щиректор КНГI кЗакарпатський
обласний
здоров'
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Додаток б. <ПЕРЕЛIК професiй i посад працiвнпкiв, яким безоплатно
видаються спецiальпий та санiтарний одяг, спецвзуття та iншi засобп

iндивiдуального захисту)>

l. Пiкар амбулаторно-
полiклiнiчного вiддiленrrя з

кабiнетом <<Щовiра> вiддiлу
амбулаторно-полiкл iнiчноi
цопомоги та дiагностики i
пiкрання ВIЛ-iнфекцii7СНЦу

Халат одноразовий,
шапочка однорtвова, маска
однорtвова, респiратор
Kjracy не нижче FFР-2,

рукавиt{ки однорiвовi

цповцно до вим
IIного

tконодtlвства

краiни

z. Сестра медична амбулаторно-
полiклiнiчпого вiддiленtrя з

кабiнsтом <<floBipa> вИдiлу
амбулаторно-полiклiнiчноi

цопомоги та дiагностики i
пiкування ВIЛ-iнфекцiVСНЦу

Халат одпоразовий,
шапочка однорilзова, маска
0днорчвова, респiратор
кJIасу не нижче FFР-2,

рукавички одноразовi

йповiдно до впм
инного
lконодавqтва
краiни

3. Сестра молодша медична
амбулаторIrо-полiкл iнiчн ого
бiлцiленrrя з кабiнgгом <<.Щовiра>

вiддiлу амбулаторно-
полiклiнiчноi допомоги та

цiагностики i лiкування ВIЛ-
iнфекцi/СНIflу

Халат одноразовий, маска
0днор:lзова, рукавички
одноразовi

цповцно до вим
шнного

конодавства
краiни

4. Реестратор медичний
амбулаторно-полiкrriнiчного
вiддiлення з кабiнgгом <<,Щовiра>

вiддiлу амбулаторно-
полiклiнiчноi допомоги та

цiагностики i лiкрання ВIЛ-
iнфекцi/СНЦу

Халат одноразовий, маска
однор:шова

овцно до вим

краlни

5. Пiкар-лаборант вiддiлення
пабораторноi дiагностики вiддiлу
амбулаторно-полiклi Hi чноi
цопомоги та дiагностики i

пiкування ВIЛ-iнфекцiVСНIЩу

Хагrат одноразовий,
шапочка однор{цова, маска
однор{вова, респiратор
кпасу не нижче FFР_2,

рукавички одноразовi,
бахiли, захиснi окуляри,
комбiнезони III-IVступенiв

цповцно до вим
аЕного

tконодавства

краirrи

Найменування робiт, професiй тz

посад
Найменування засобiв
iндивiдуального захисту

експлyатаl
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}ilхисту

б. Пiкар-вiрусолог вiддiлення
пабораторноi дiагностики вiддiлу
амбулаторно-полiклiнiчноi

цопомоги та дiагностики i
пiкрання ВIЛ-iнфекцiVСНЦу

Кшlат одноразовий,
шапочка однорiвова, маска
0дноразова, респiратор
кJIасу не нижче FFР-2,

рукавички одноразовi,
бахйи, захиснi окуляри,
комбiнезони III-IVcTyпeHiB
захисту

Вiдповiдно до вимог
чинного
законодавства
УкраiЪи

7. Лаборант вiддiлення
пабораторноi дiагности ки вiддiлу
амбулаторно-полi кл iнiчноi
допомоги та дiагностики i
пiкування ВIЛ-iнфекцi7СНIf у

Хапат одноразовий,
шапочка однораj}ова, маска

однорtцова, респiратор
кJIасу не нижче FFР-2,

рукавички одноразовi,
бахiли, захиснi окуляри,
комбiнезони III-IVступенiв
захисту

ВiдповИно до вимоr
чинt{ого

законодавства

Украiни

8. Сестра молодша медична
вiддiлення лабораторноl

цiагностики вiддiлу
амбулаторно-полiкл iнiчноi
цопомоги та дiагностики i

пiкування ВLII-iнфекцiVСНIЩу

Халат одноразовий,
шапочка однордlова, маска
однорlвова, рукавички
одноразовi

Вiдповйно до вимог
чинЕого
зtконодавства
Украiни

9. Прибиральник службових
примiщеrъ адмiпiстративно-
господарчоi частини та

пiдроздiлiв Громадського
здоров'я

Халат одноразовий

рукавички одноразовi

Вiдповiдно до вимог
чинного

}аконодавства

УкраiЪи

Пidпuсu Сmорiн

Голова первинноi профспlлковоi
профiлактики та

Гулюк
2020 року

-Лук'янчук
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встановJrю€ться тижня>)

з8,5

38,5

Щолаток 7 (ПЕРЕЛIК професiй i посад працiвппкiв закладу, яким

Завiдувач вiддiлу профiлактики та контролю

Лiкар-iнфекчiонiст сектору i
вiддiлу профiлактики та контролю

Лiкар-лерматовенеролог сектору i
вiддiлу профiлактики та контролю

Лiкар-епiдемiолог сектору iнфекцiйниi
профiлактики та контролю

Лiкар-методист сектору iнфекцiйних
профiлактики та контролю

Помiчник лiкаря-епiдемiолога
хвороб вiддiлу профiлактики

Лiкар акуrшер-гiнеколог секгору Hei
вiддiлу профiлактики та коцтроJIю

Лiкар-методист сектору неiнфекцiйних
iлу профiлактики та коЕIролю

Лiкар-терапевт сектору неiнфекцiйниi
профiлактики та конlролю

Лiкар-iмунолог сектору

Лiкар-епiдемiолог сеrгору

Помiчник лiкаря-епiдемiолога
вiддiлу прфiлактики

л! Найменування робiт, прфесiй,а посЙ

1.

2.

J.

4. 38,5

зsJ

зsJ

зsJ

зsJ

зsJ

зв"s

5.

6.

7.

8,

9.

l0

1l 38,5

\2 з8,5



1з Лiкар-епiдемiолог ceшolpy монiторингу i

оцiнки вiддiлу профiлакгики та коЕтролю за

захворюванIшми

38,5

l4 Помiчник лiкаря-епiдемiолога сектору
монiторингу i оцiнки вiддiлу профiлакгики та

контролю за захворюваннями

з8,5

l5 Лiкар-iнтерн сектору монiторингу i оцiнки
вiддiлу профiлактики та контолю за

захворюванЕями

38,5

16 Лiкар-статистик сектору оперативног0
монiторингу надзвичайних ситуацiй в сферi

громадського здоров'я вiддiлу профiлактики та

контролю за захворюванIшми

з8,5

|7 Статистик медичний сектору оперативного
монiторингу надзвичайних ситуацiй в сферi
громадського здоров'я вiддiлу профiлактики та

контролю за захворюваншIми

38,5

18 Завiдувач вiддiлу медичноi статистики та

анапiтики, лiкар-статистик
38,5

19 Лiкар-статистик сектору статистики показникiв
здоров'я по зверIrеш{ям Еаселення до комуЕltльних
га приватних ЗОЗ вiддiлу медичноi статистики та

апалiтики

38,5

20 Статистик медичний сектору статистики
показникiв здоров'я по зверЕенням населення до
комуЕtIльних та приватню( ЗОЗ вiддiлу медичноi
статистики та аналiтики

38,5

2| Лiкар-статистик сектору статистики ЕаданIrJl

медичЕоi допомоги комунальним та приватним ЗОЗ
вИдiлу медичноi статистики та аналiтики

38,5

22 Статистик медичний сектору статистики
наданнrI медичноi допомоги комунальЕим та

приватним ЗОЗ вiддiлу медичноi статистики та

аналiтики

38,5

2з Лiкар-статистик сеmору статистики pecypciB

0хорони здоров'я комунtшьних та приватних ЗОЗ
вiддiлу медичноi статистики та аналiтики

38,5

24 Статистик медичний сектору статистики
pecypciB охорони здоров'я комунrшьних та

38,5



приватних ЗОЗ вiддйу медичноi статистики та

аншtiтики

25 Лiкпр-цgrодист секторуаналiтики, акрелитацii,| 38,5.l
пiцензування та експертизи страхових випадкlвl

вiддiлу медичноi статистики та анаlriтики l

26 Лiкар-статистик сектору аналiтики,| 38,5

акредитацii, лiцензування та експертизи страхових

випадкiв вiддiлу медичноi статистики та аналiтики

2,7 IHcTpyKTop iз caHiTapHoi освiти вiддiлу

iнформацiйно-комупiкачiйноi робсrги

з8,5

28

29. Завiлувач амбулаторно-полiклiнiчного
вИдiленпя з кабiнgгом <Щовiрa> вiддiлу

амбулаторно-подiклiнiчноi допомоги та дiагностики
i лiкування ВIЛ-iнфекцi7СНЦу, лiкар-iнфекцiонiст

зб

30 Лiкар-iнфекцiонiст амбулаторно-

rолiклiнiчного вiддiлення з кабiнgгом <<.Щовiра>

зiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та

цiагностики i лiкрання ВIЛ-iнфекцii/СНЦу

JJ

31 Лiкар-пелiатр амбулаторно-полiклiнiчного

вiддiлення з кабiнетом <,,I|,oBipo вiддiлу

лмбулаторно-полiкrriнiчноi допомоги та дiагностики
i лiкування ВIЛ-iнфекцii/СНЦу

JJ

з2. Лiкар-акушер-гiнеколог амбулаторно-

полiклiнiчного вiддiлення з кабiнgгом <<,Щовiра>

вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та

дiагностики i лiкування ВIЛ-iнфекцii/СНIЩу

JJ

JJ Лiкар ультразвуковоi дlагностики
амбулаторно-полiклiнiчяого вiддiлецня з кабiнсгом

<<,Щовiра> вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi

допомоги та дiагностики i лiкування ВIЛ-

iнфекчii7СНI,Щу

JJ

з4 Лiкар-iнфекцiонiст дитячий амбулаторно-

полiклiпiчного вiлцiлення з кабiнsгом <<.Щовiра>

вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та

цiагностики i лiкування ВIЛ-iнфекцii7СНIЩу

JJ

35 Лiкар-лерматовеIiеролог
полiклiнi.tного вiддiлення з

амбулаторно-
кабiнsтом <<Щовiра>

зз

t
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t

i
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вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та

цiагностики i лiкування ВIЛ-iнфекцii/СНI,Щу
зб Лiкар-фтизiатр амбулаторно-полiклiнiчного

вiддiлення з кабiпетом <.Щовiрu вiддiлу
амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та дiагностики
i лiкування ВIЛ-iнфекцii7СНЦу

JJ

зl Лiкар-психотерапевт амбулаторно-
полiклiнiчного вiддiлення з кабiнgтом <<,Щовiра >l

вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та
цiагностики i лiкування ВIЛ-iнфекцi7СНЦу

JJ

з8 Реестратор медичний амбулаторно-
полiклiнiчного вiддiлення з кабiнgтом <<.Щовiра>l

вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та

цiагноgтики i лiкування ВIЛ-iнфекцii7СНr{у

зб

39 Сестра медичца полiклiнiки амбулаторно-
полiклiнiчного вiддiлення з кабiнgгом <<.Щовiра>l

вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та

цiагностики i лiкування ВIЛ_iнфекцii/СНIДу

36

40 Молодша медична сестра амбулаторно-
полiклiнiчного вiддiленця з кабiнgгом <<.Щовiра>

вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та
цiагностики i лiкрання ВlЛ-iнфекцii/СНlflу

36

4l завiдрач вiддiлення лабораторноi дiагностики
вiддiлу амбулаторпо-полiклiнiчноi допомоги та

цiагностики i лiкування ВIЛ-iнфекцii/СНI.Щу, лiкар-
пабораrrт

зб

42 Лiкар-лаборант вiддiлення лабораторноi
цiагностики вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноt
цопомоги та дiагностики i лiкування ВIЛ-
iнфекцi7СНIflу

зб

4з Лiкар-вiрусолог вiддiлення лабораторноi
цiагностики вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчшоi
цопомоги та дiагностики i лiкування ВIЛ-
iнфекцiVСНЦу

зб

44

45

Лаборант вiддiлення лабораторноi дiагностики
вИдiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та

цiагностики i лiкування ВIЛ-iнфекчii7СНIЩу

зб

Молодша медична
пабораторноi дiаrностики

сестра вlддlленЕя
вiддiлу амбулаторно-

зб

Яr,

5з



допомоги та дiагностики l
IЛ-iнфекцii/СНЦу

I

I))

Пidпuсu CmopiH

,Щиректор КНП <€акарпатський

-Лук'янчlк
року

Голова первинноi профспiлковоi

teнTpy з профiлактики та

Гулюк
2020 року
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.Щодаток 8 (IНФОРМАЩIЯ про стан охорони працi, причипп аварiй,

нещасних вппадкiв i професiйвих захворювань в Кнп <зоцгз> Зор
за 20_____piK>

Jв,я>

сть працюючих,, осiб

йькiсть працiвникiв, якi працюють у вФкких i шкiдлив
овах працi, осiб
них з правом на пiльгове пенсiйне забезпечення

робочих мiсць, якi пiдлягають атестацii

iлькiсть атестованих робочих мiсць

KicTb робочих мiсць, на яких атестацiю Ее проведено
строк дiТ попередtrьоi атестацii

iлькiсть п!ацiвникiв, якi працюють на робочих Mic
яких не проведено або закiнчився строк

опередньоi атестацii
iлькiсть розслiдуваних комiсiею нещасних випадкiв (

.шькiсть ЕещасЕlD( випадкiв, розслiдуваних комiсiями з
пецiального розслiдування

нещасних випадкlв зl смертельним
комlсшми зl слецiального розслiдрання

iлькiсть ЕещасЕLтх випадкiв та профзахворюваItь,
виннi були розслйуватись, але розслiдування яких н

розслiдуваних комiсiсю нещасних випадкlв
не пов'язаними

кlсть Еещасних випадкiв невиробничого

нещасних випадкiв, узятих на облiк (aKTiB H-l)
них зi смертельним наслiдком

fs Показник кiлькiсть

l ,,
3

l.

1.1,

[з них:

.l.

1,2.

l.

2.
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l 1 3

l0. Кiлькiсть випадкiв профзахворювання (aKTiB П-4 та карт fI-
5)

[з них:

l0.1. Кiлькiсть хронiчних професiйних захворювань (aKTiB П-4)

l0.2. Кiлькiсть гостих професiйних захворюваIIь (карт П-5)

l. Кiлькiсть нещасниr( випадкiв, що ц)апилися з вини
потерпiлого

12. Кiлькiсть нещасЕих випадкiв з частковою виною потерпiлого

L3. Кiлькiсть днiв непрацездатностi (згiдно з лiкарняними
пистками, якi видано за наслiдками нещасного випадку або

профзахворювання)

[з них:

3.1. За наслiдками нещасfiого випадку (акт H-l)

з.2. За наслiдками хронiчних профзахворювань (акг П-4)

J-J- За наслiдками гострих профзахворювань (карта П-5)

4. Виплачено за лiкарняними листкам, якi видано на пiдставi
взятих на облiк нещасних випадкiв та профзахворювань, грн

5. Кiлькiсть нещасних випадкiв, що призвели до стiйкоi втрати
працездатностi

5.1 [з них до iнвалiдностi

6. Загапьна кiлькiсть працiвникiв, якi отримують
вiдшкодування внаслiдок травмранЕя на виробництвi або
профзахворювання

Фонд оплати працi для:

I.1. Бюджету вiддiлу амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги та

цiагностики i лiкування ВIЛ-iфекцii/СНЦу, грн
1.2 Бюджчгу адмiнiстративно-господарськоi частипи

громадського здоров'я, грн
,.3. Госпрозрахунку, грн

l. Витрачено на заходи з охорони працi, грн

i.l . [з них на заходи, передбаченi колекгивним договором, грн

Наявнiсть у закладi служби охороЕи працi (е / немае)

Кiлькiсть працiвникiв служби охорони працi, осiб

ОВ'я)



[з них:

20. l. Штатнi працiвники закладу

z0.2. 3а суплiсництвом

20.3. CTopoHHi (за уголою)

z|. Кiлькiсть закладiв, де немае служби охорони працi

Z2. Коефiцiент частоти (КЧ)

z3. Коефiцiснт важкостi (КВ)

*lнформацiя IIаводиться згiдно з додатком Nр 2 до постанови Президii
Профспiлки працiвникiв охорони здоров'я Украiни вiд 03.06.20l4 Ne ПР-l4-5

Пidпuсu CmopiH

КНП <Закарпатський Голова первинноi профспiлковоi
ського з профiлактики та
ii обласноi

-Лук'янчук

року

,ов,.

Гулюк
2020 року



Додаток 9 <<Гараптii працiвппкiв, визначеrri законодавством Украi.нп>

законодавствоукраirти передбачае широкий перелiк гарантiй трудови
виробничих та соцiапьно-економiчних прав працiвникiв медичних закладi
особливiстю цих гарантiй € те,що ix закрiплено в актах рiзноi юридичяоi си,
та рiзного обсягу дii. Зокрема, способи реаlriзацii соцiально-економiчних прi
працiвникiв закпаду охорони здоров'я можна знайти в КЗпП Украiни, законz
Украiпи <Про вiдпустки>, <<fIро професiйнi спiлки, ix права та гаран.l
дiяльностi>>, Основах законодавства УкраiЪи про охороЕу здоров'
генеральнiй, гаrгревiй та регiона.гtьвiй угодах, контракгi керiвника медичноI
закJIаду тощо.

@"-"u,ур"б*у
Рьки за згодою такого працiвника, за

рпалкi в, передбачеrптх законодавством

гараrrгii медич}lих працiвникiв закладу охорони
lдоров'я

Правоназбере*е@
:ерелнiй заробiток у разi направлення до закладiв
пiслядипломноi освiти для лiдвищення квалiфiкацii

в закладi

виtятком

; ,rр

! п.рrо".ргове одерж.lння медичноi допомоги i

}безпе,rеr"я лiкарськими засобами;

] 
обов'язкове страхуванIш за рахунок власника

Fдичного закJIаду в разi заподiяння шкоди iiHboMy

!rп,ю i здоров'ю у зв'язку з викопанIlJ{м

}оФесiйних 
обов'язкiв у випадках, передбачених

Fонодавством;

] соuiальну допомогу з боку держilви у разi

рорювання, калiцтва або в iншlтх випадках втратц

JаЦезлатностi, що настала у зв'язку з B"KonaHH",r{

Рфесiйних обов'язкiв. i

Гарантii керiвника
]акпаду охорони здоров'я

| Право видавати у
[иежах cBoei компетенцii
I

F{акази та розпорядження,
рбов'язковi дJtя Bcix
пцроздlлlв та

цр95цI1I1вjlgцу_
обмежена

матерiальна
вiдповйальнiсть ,]
випадках, перелбачених|
пунктом 2 частини lI

cTaTTi l33 КЗпП Украiни 
|

] Право на

[вйсторонення

[пачiвникiв 
вiд робоги у

Разt 
появи на робогi в

' нетверезому cTaHi,

рИмови або ухилення вiд
обов'язкових медичних
оглядiв

та в iнших випадках,,
передбачених 

iзаконодавством 
l
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рудових,
закладiв.

tнoi сили
цих прав
законах
гарантii

я,

го

)ов,,



59

Право на приймання iжi протягом роОочо.о
часу на тих роботах, де за умовами виробницгва
перФву для вiдпочинку i харчуваншl встановшти
ЕеможJIиво

Право на
застос)вання

цисIшплiЕарного
стягнення до працiвника,
який порушу€ цулову
цисциплiну

Право на доплати ло заробiтноi плати за роботу
ВIЛ- iнфiковаЕими та хворими на СНШ

Право на пiлпищенi посадовi оклади, надбавки
за особливий харштер працi, за особливi уплови
працi, на матерiапьку допомогу для оздоровлення
пiд час надання щорiчноi вiдпустки у розмiрi одного
посадового окJIаду, якщо це передбачено
колективIlих договором.

Право iнiцiювати

},кладення колективног0

цоговору або внесенЕя
змiн до нього

Право звертатися до
суду з поданням про
притягненшI другоi
сторони колективного

цоговору до
виповiдальностi за
порушення ylv{oB

зазначеного договору
fIраво на забgзпечення працiвникiв, якi

виконують рбоги в осередках особливо
пебезпечних i небезпечних iнфекцiйних хвороб,
гпецiальним одягом, взуггям i захисними засобами з

Рахуванням осбrплвостей iнфекцiйноi хвороби,

PKTopiB передачi iвфекцii та виконраноi роботи

Охорона працi
Створrпr на кожному робочому мiсцi належнi, ЗДоРоВi та безпечнi улиовl

цi, забезпечити на.пежнi санiтарно-побуговi рrови вiдповiдно до вимо]
цексу законiв про працю Украiни, Закону Украiни <Про охорону працi))
iтарних норм та прatвил.

IнформуватИ пц розпискУ працiвникiВ пiд час укладення трудовог(
0вору flро уtlови працi в КНП (ЗОЦГЗD ЗоР та про наявнiсть на iiHboM.,
очому мiсцi небезпечних та шкiдrивих виробничlлк факторiв, якi ще Hr

нуго, можJIивi наслiдки iiнього вIшиву на здоров'я та про права працiвникi
пiльги та компенсацii за роботу в тlжих р{овах вiдповiдно до чинЕог(
)нодавства та цього Колективпого договору (статгя 5 Закону Украiни <<flpt

рону працil>).

4

г

)

э

l
)
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| Нa пропонрати працiвникам роботу, яка згiдно з медичним висновком

[рmипоказана iM за станом здоров'я (стаття 5 Закону Украiни <Про охорону
фацi>).

Своечасно сплачувати вIIески на загальнообов'язкове державЕе соцiальне
(стаття 5 Закону Украiни <Про охорону працi>, Закон Украiни

збiр та облiк единого внеску на загiшьнообов'язкове державне соцiальне
).

Розiрвати трудовий договiр у строк, визначений працiвником, якщо Еа
cMcTBl Ite виконуються вимоги законодавства про охорону працi або
цього !оговору з вказаних питань, з виIlлатою працiвниковi вихiдноi

помогИ в розмiрi тримiсячного заробiтку (або вказати iнший бiльший розмiр)
4 cTaTTi б Закону УкраiЪи <<fIро охорону працi>).

укласти договори страхуваIrня лiкарiв' фахiвцiв з неповпою вищою
дичною освiтою та молодшого медичного персоналу пунктiв невцкладноi

oi допомоги, кабiнsгiв хiрургiчного профiлю (за наявпостi) та
кабiнетiв на випадок iнфiкуванrrя ВIл пiд час виконання ними

обов'язкiв вiдповiдно до постанови Кабiнегу MiHicTpiB УкраiЪи
16.10.1998 Nэ 1642, Закону Украiни <Про протидiю поширеtтню хвороб,
влениХ Blpycoм iмунодефiциту людини (ВIЛ), та правовий i соцiальний
ст людей, якi живугь з ВIЛ>.

Забезлечення дотримаЕня вимог Закону Украiни <,IIро охорону
l)),1нших нормативIIих акгiв,зокрема щодо:

- Впровадження в кнп uЗоцГЗ) ЗоР системи управлiння охороЕою

ров,я>

- нtlлежного
чного стану

)iтримання
обладнання

булiвель i споруд, здiйснення контролю
та ycTaTKyBaEIIrr щодо ix безпечного

- усунення причин, що цризводять до нещасних випадкiв, професiйних
заходiв, визначених комiсiями заювань, та здiйснення профiлактичних

розслiдуванrrя таких випадкiв;
- контролю дотримаЕця працlвниками технологiчних процесiв, правил

з машинами, механiзмами та устатчванцям' використання засобiв
Еого та iндивiдуальНого захисту, виконаЕня робiт вiдповiдно до вимог

одавства з охорони працi;
- розроблення i затвердження rrоложень, iнструкцiй, iнших лока_пьних

правил виконання робiт i поведiнкиактlв, встановлення
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працiвникiв у примiщеннях зi шкiдливими факторами , на робочих мiсцях
вiдповiдно до нормативно - правових aKTiB з охорони працi;

- ужиття термiнових заходiв для надання допомоги пmерпiлим,з{rлrlеннrl
(за необхйностi) профосiйких аварiйншr (рятувальних) слулсбi формувань у разi
виIIикнення в КНП (ЗОЦГЗ) ЗОР аварiй та нещасЕих

випадкiв(стаття l 3ЗаконуУкраiникПро охороЕу працi>).

.забезпечити сво€часну розробку i виконання Комтшексних заходiв щодо

досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiсни працi та виробничого

середовища, пцвищеЕня рlвпя охорони працi,

запобiганнявипадкамвиробничоготравматизму,професiйногозtйворюванIut,авар
iямiпохежам (стаття 20 Закону УкраiЪи <dlpo охорону працi>) (.Щодаток 3 ло
колективцого договору).

.Здiйснювати аналiз стану охороЕи працi та причин виробничого
травматизму i захворювань, розробляти щорiчно та аналiзувати виконання

невiдкладних заходiв щодо запобiгання виробничому травматизму(стаття

Закону Украiни <dlpo охорону працi)).
.Надавати Прфспiлковому KoMiTeTy двiчi на piK iнформацiю про стан

працi, причини аварiй, нещасних випадкiв i професiйних захворювань i
зt}ходи, яких ужllто для rx усунення та для забезпечення на Пiдприсмствi

oBi безпеки прачi на piBHi вимог cTaTTi 23ЗаконуУкраiни <Про охорону
одаток 7 до колекгивного договору).

.забезпечити належне технiчне )лримання машин, механiзмiв, сtlоруд,

вирбничого обладнання i устаткрання щодо ix безпечного

истання, проводrти перiодично, згйно з вимогами нормативяих aKTiB з

орони прачi, експсртизу iiнього технiчного стану (стаття l3 Закону Украiни
охорону прачi>).

Пidпuсu CmopiH

КНП кЗакарпатський Голова первинноi профспrлковоi

Iромадського з профiлактики та

обласноi ()м

. Бiлак-Лук'янчук Гулюк
2020 року

ров,я

2020 року
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Додаток l0 (ПРЕДСТАВНИЦЬКО.ПОСАДОВИЙ СКЛДД робочоi KoMicii

КНП <ЗОЦГЗ> ЗОР з контролю за впконаппям Колекгивноrо,Щоговору>

Пidпuсu CmopiH

КНП кЗакарпатський Голова первинноi профспiлковоi
громадського профiлактики та

обласноi

Бiлак-Лlк'янчук Гудюк
2020 року

)оВ'я)

Вiд адмiпiстрацii:
iлак-Лук'янчук В.КНП (ЗОЦГЗ)) ЗОР

усяк О.А.оловний бухгалтер

чинська о.А.з кадрiв КНП <ЗO

ухгаптер КНП (ЗОЦГЗ) ЗОР

удюк Н.А.оловаIшО

олова ревiзйноi KoMicii ППО

оччбайло С.П.

роiцька Н.А.

уз

2020 року

ВИ ППО:
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.Щолаток l1 <Полоrкення про робочу комiсiю КНП к3О[|Г3> 3ОР з контролю за
виконанням Колективного договору})

I. Загапьнi положенЕя

1.1. Полоlкення про робочу комiсiю Кнп (зоцгз> зор з контролю за

виконаншIм Ко--lективного договору) (далri - Робоча комiсiя) приймаеться з

метою з.f,iйснеЕIUI контролю за виконаннrIм Колективного договору КНП
((Зоцгз>юр.

|.2. Пр:сгавницько-посадовий склад Робочоi KoMicii визначено у
,Щодатку l0:o rього Колективного договору.

l.З. У .rrrfi робогi Робоча комiсiя керу€ться Конституцiею Украiни,

про працю Украiяи, Законом Украiни <Про професiйнi

та гарантii дiяльностi> та iншими Еормативно-правовими

)в,я>

Кодексом заюЕЬ

спiлки, ii прrа

актами.

за виконаЕпш ýсrекгивного договору>

2. l. Прше засйання Робочоi KoMicii ск;Iика€ться за поданням голови

ППО та Bцf,itппf\r вйповiдного наказу директором КНП (ЗО

пiзнiше трюх чiсячЬ пiсля пiдписаннrl колективного договору.

2.2. Рбоча комiсiя на першому засiданнi обирае зi свого складу голову,

заступника гQ]овн та секретаря,

2.3. Черговi засiдання Робочоi KoMicii проводяться не рiлше двох разiв на

pik. Позачерг oBi засщання Робочоi koMicii скIIикаються за iнiцiативи не менше
одноi трегьоi вiд зага.гrьноi кiлькостi скJIаду членiв Робочоi koMiciT.

2.4. Засiдаrшя Робочоi KoMicii € повноважним за уN{ови присугностi на

ньому не менше двох трегiх вiд загальноi кiлькостi складу членiв.

2.5. Рiшешrя Робочоi KoMicii вважа€ться прийнятим бiльшiстю голосiв вiд

II. Орrriпшir роботп робочоi KoMicii КНП (ЗОЦГз> зоР з контролю

ЩГЗ> ЗОР не

присутнiх на засiданнi членiв Робочоi koMicii.



Ilo+
l

| , u Bci рiшенrrя Робочоi koMicii приймаються шляхом вiдкритого

t.ooo.y"u""".
l
| '.r.За 

результатами засiдання Робочоi KoMicii склада€ться протокол, який

l пiдп".у.rrся го-lовою та секретарем.

l '' 
При потребi до yracTi в засiданнi Робочоi koMicii можугь зал)латися

t iншi прачiвники КНП (ЗОЦГЗ> ЗОР.

l ' 
n Робот1 Робочоi KoMicii органiзовус i'i голова,

| 2.9.|. Го-rом KoMiciT:

I Z Я.r.l. ILrащс роботу, враховуючи пропозицii первинноi профспiлковоi

| 
оRганiзачii, членв KoMicii та працiвникiв КНП <ЗОЩГЗ> ЗОР;

l 
2.9.1 .2. Cнrotac i веде засiдання, надас дорученш членам Koпlicii;

l 
2.9.1.3. Органiювуе роботу по реалiзацii висновкiв i рекомендацiй KoMicii.

l 
2.10. За вцr.rтнiстю голови Робочоi KoMicii, його обов'язки викону€

I 
""'Ti'. 

Се^реrар Робочоi KoMicii:

l 2.11.1, Ве.lе протокол засiдання Робочоi KoMicii

l 
2.1 I.2. Повцоrr,цяс членiв Робочоi KoMicii про дату, час та лtiсце

l проведен}и засi:ання Робочоi KoMicii.

l 2.12. Цrешr РобочоI KoMicii мають право:

t 2.12.I. Вно,rrги пропозицii до плану роботи Робочоi KoMicii i питання для

lобговорення:

l 2.12,2. Ьутн участЬ в обговореннi питань. якi розглядаються на засiданнi
IРобочоi KoMicil:

l 2. l2.3. Внс-,lовлювати окрему думку як доповнення до рiшенrrя Робочоi
lKo"i"ii

l 2.1З. За реitультатом засiдання РобочоТ KoMicii складаеться акт. В цьому

laKTi 
вiлобRажаються результати роботи по виконанню Колективного договору в

lКНП (ЗОПГЗ) ЗОР.

l 2. ij. i.ДЯ формрангrЯ акту Робоча комiсiя використовус офirriйну

f*"О"*'r, 

яка до3воляс зробити висновки щодо виконанЕя р{ов цього

)оВ'я)
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Колективного договору, за викJIюченням конфiденцiйноi, TaeMHoi чи службовоi

iнформачii.

2.|4. В акгi, укладеному за результатом засiдання Робочоi KoMicii,

вкilзу€ться сЁъки заходiв було включено в Колективний договiр та скiльки з

них було вlt[овапо. По кожному з невиконаних зобов'язань повиннi буги чiтко

вкzlзано щЕшя невиконаЕнrI. В aKTi коротко висвiтлюсться робота по

виконанню ýLтЕlого з роздiлiв Колективного договору.

2.15. В аггi можlть буги KoHKpeTHi пропозицii Робочоi KoMicii щодо

притягнення r' вi:повiдаllьностi винних у невиконаннi заходiв Колективного

договору чи цIlL1 усунення недолiкiв, якi стали причиною невиконання,

[itr)ttttc _

.Щиректор КНП <&ларпатський Голова первинноi профспiлковоi

)в,я>

обласний
здоров'яD

ського
обласноi ради

ук'янчук
року

з профiлактики та

Гудюк
2020 року
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