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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

I. Мета укладення колективного договору
1. Колективний договiр (далi - Щоговiр) розроблено на ocHoBi Конституцii

УкраiЪи, КодексУ законiВ про працю Украiни (далi - КЗпП Украiни), Законiв
Украiни <Про колективнi договори i угоди)), <Про вiдпустки>>, <<Про оплату
працi>, <Про охорону працi>>, <Про професiйнi спiлки, ix права та гарантiI
дiяльностi>>, <Про зайнятiсть населення), Положення про МедЙчний
реабiлiтацiйний центр МВС Украiни <Пiвденний Буг> (далi - МРЦ), iнших
нормативно-правових aKTiB Украiни з метою регулювання виробничих,
трудових та соцiально-економiчних вiдносин, з врахуванням особистостей
i конкретних умов МРЦ.

2. Колективний договiр - закон внутрiшнього життя трудового колективу,
який гарантуе захист прав та iHTepeciB працюючих.

3. Щоговiр мiстить узгодженi зобов'язання cTopiH, що його укJI€ши, щодо
створення умов пiдвищення ефективностi роботи мрц, реалiзацii на цiй ocHoBi
професiйних, трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв.,

II. Сторони договору та ik повноваження
1. Колективний договiр укладено мiж адмiнiстрацiею мрц, в особi

нач€Lllъника MPI] мвС Украiни <Пiвденний Буг>-лiкаря Мудрого Олександра
Iвановича (далi Адмiнiстрацiя), яка представляе iнтереси власника
i Первинною профспiлковою органiзацiею мрЦ мвС Украiни <Пiвденний Буг>
Всеукраiнськоiт професiйноi спiлки MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни
(далii _ Профспiлкова сторона), який е повноважним представником
працiвникiв, що приймають участъ в дiяльностi мрЦ на ocнoBi трудового
договору, В особi голови профспiлкового KoMiTeTy Околодько РаiЪи
михайлiвни.

2. З метоЮ забезпечення конституцiйних прав i гарантiй працiвникiв
мрц, визначених законодавством УкраiЪи i положеннями цього .Щоговору,
Сторони домовились про наступне:

2.I. Будувати cBoi взаемовiдносини на принципах соцiального
партнерства у рiзних формах соцiального дiалогу, взаемоповаги
та рiвноправностi, взаемноi вiдповiдальностi, конструктивностi
та аргументованостi при проведеннi переговорiв (консультацiй) щодо
укладення,.щоговору, внесення змiн i доповненъ до нього, вирiшення питань, що
е предметом.Щоговору.

2.2. Адмiнiстрацiя пiдтверДЖУ€, що мас повноваження, визначенi чинним
законодавством та Положенням про МРЩ, на ведення колективних переговорiв,
укJIадення колективного договору i виконання зобов'язань сторони власника,
визначених цим Щоговором.

2.з. Профспiлкова сторона мас повноваження, визначенi чинним
законодавством, на ведення колективних переговорiв, укладення колективного
ДОГОВОРУ i ВИКОНаННя ЗОбОв'язань профспiлковоТ сторони, визначених цим
,Щоговором.
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2.4. Сторони
договору на новий
який його було укладено.

2.5. СтоРони оперативно вживатимуть заходiв до усунення передумов
виникнення колективних трудових спорiв в ходi реалiзацii зобов'язань i
положень колективного договору, вiддаватимуть перевагу розв'язанню спiрних
питань шляхом проведення консультацiй, переговорiв i примирних процедур
вiдповiдно до законодавства.

2.6. Сторони зобов'язуються взасмно i свосчасно надавати iнформацiю,
необхiдну для ведення колективних переговорiв
за виконанням rЩоговору.

З. У випадку реорганiзацii складу, структури
в системi органiв внутрiшнiх справ, зобов'язання
з положень Щоговору, виконують ix правонаступники.

2

розпочинають переговори з укладення Колективного
строк не пiзнiше нiж за 3 мiсяцi до закiнчення TepMiHy на

i здiйснення контролю

або змiни найменування
CTopiH, що випливають

III. Сфера дii договору
1. Положення Щоговору поширюеться на Bcix працiвникiв IчРЦ

нез€lлежно вiд того, чи е вони членами профспiлки.
2. Жодна зi cTopiH, що укJI€tли цей .Щоговiр, не може протягом усього

TepMiHy його дii в односторонньому порядку приймати рiшення, що змiнюють
НОРМИ, ПОЛОЖеННЯ, ЗОбОв'яЗання за цим Щоговором або припинrIють
ik виконання.

3. Невiд'емною частиною.Щоговору с додатки до нього (Додатки 1_19).

IY. TepMiH дii колективного договору та набуття ним чинностi
l. л\rr\JDlр JкJr4лЕпu t-lа LVLZ-LVLJ роки, BrH наоирае чинност1 з дня иого

пiдписання повноважними представниками CTopiH з под€Lльшою повiдомною
1. Щоговiр укладено на 2022-2023 роки, BiH набирае чинностi иого

ре€страцiею i дiе до укладення нового договору, або до того часу поки сторони
не переглянуть чинний, за винятком випадкiв, передбачених чинним
законодавством УкраТни.

2. Колективний договiР схвалений загаJIьними зборами трудового
колективу, протокол }lb 1 вiд 20 сiчня 2022 року (Щодаток 1).

V. Порядок внесення змiн та доповнень до договору
1. Змiни та доповнення до .щоговору вносяться у разi потреби тiльки

за взаемною згодою CTopiH та в обов'язковому порядку при змiнi чинного
законодавства, з питань, що е предметом Колективного договору.

2. ЯкщО внесення змiн та доповнень до Щоговору зумовлене змiною
законодавства i вони полiпшують норми та положення Щоговору, Що дiяли
ранiше, рiшення про запровадження цих змiн та доповнень приймаеться
спiльно Адмiнiстрацiею та Профспiлковою стороною.

В iнших випадках рiшення про внесення змiн чи доповнень до .Щоговору
пiсля проведення переговорiв (консультацiй) та досягненнrI взаемноi згоди
схв€Lлюеться зборами трудового колективу.
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У разi необхiдностi внесення змiн i
розглядають вiдповiднi пропозицii спiльно
TepMiH вiд дня iх отримання.

З. ДЛЯ ВРеГУЛюВання розбiжностей i спiрних питань пiд час ведення
переговорiв по укладенню колективного договору чи внесенню до нього змiн
та доповнень сторони використовують примiрнi процедури, передбаченi
ст. 11 Закону УкраiЪи <Про колективнi договори i угоди>>.

VI. Порядок i строки доведення
до працiвникiв МРЦ

доповнень до Щоговору Сторони
i приймають рiшення у 10-денний

колективного договорузмiсry

пiдписання.щоговору забезпечити його тиражування у кiлькостi 3 примiрникiв.
2. У десятиденний строк пiсля пiдписання ,,Щоговору Сторони

забезпечують ознайомлення з його змiстом працiвникiв МРЩ пiд пiдпис.
новоприйнятi працiвники ознайомлюються з Колективним договором

пiд час прийняття на роботу.

Роздiл 1. ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ
1. 1. AdMiHicmpa цiя з о б ов' язу еmь ся :

1. Адмiнiстрацiя зобов'язусться протягом п'яти робочих днiв пiсля

пiдроздiлiв планових1.1.1. Забезпечити доведення до структурних
завдань i основних пок€вникiв ефективностi роботи.

L.|.2. З метоЮ створення необхiдних умов для стабiльноi дiяльностi
трудового колективу забезпечити колектив мрЦ необхiдними матерiально-
технiчними ресурсами, виходячи з фактичних обсягiв фiнансування.

1.1.3. Повну зайнятiсть i використання працiвникiв МРЩ у вiдповiдностi
З ik фаХОМ та кВ€uliфiкацiею в межах видiлених лiмiтiв та фiнансування.

I.I.4. РОЗРОбити За участю профспiлковоi сторони та запровадитисистему
матерiального i морального заохочення працiвникiв до пiдвищення
продуктивностi працi, якостi роботи, рацiонального та бережливого
використання обладнання, матерiальних i виробничих pecypciB.

1.1.5. Сприяти розвитку матерiально-технiчноi бази МРЦ.

1. 2. Пр ацiвн акu з о бо в'язу юmься :
|.2.|. .Щбайливо ставитись до майна МРЦ, ощадливо використовувати

виробничi ресурси та матерiальнi цiнностi.
1.2.2. Використовувати наданi у розпорядження обладнання, TexHiKy,

транспортнi засоби та iнше майно лише в iHTepecax MPI_{.

1.3. Профспiлкова сmорона зобов'язуеmься:
1.3.1. Сприяти змiцненню трудовоi дисциплiни, режиму

та н€Lпежного мор€lJIьно-психологiчного клiмату в пiдроздiлах MPI-{.
роботи
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|,3,2, Проводити роботу з працiвниками мрЦ стосовно рацiональногота бережливого використання обладнання, матерiальних ресурсiЪ, збереження
майна МРЦ.

1.3.з. Органiзовувати збiр та узагальнення пропозицiйз питань полiпшення дiяльностi мрц, доводити ix до
iнформувати трудовий колектив про вжитi заходи.

працiвникiв
адмiнiстрацiТ,

l.з.4. Пр" необхiдностi запрошувати повноважного представника
адмiнiстрацiТ Мрц на засiдання профспiлкового koMiTeTy для розгляду питань
захисту трудових i соцiально-економiчних прав працiвникiв.

рездiл 2. зАБЕзпвчЕння зАЙнятостI тА квАлIФIкАцII
ПРАЦIВНИItIВ

2, 1. AdMiH iсmра цiя з о бо в' язу еmь ся :
2.I.1. НадаватИ працiвникам, за ix згодою, можливiсть працюватина умовах неповного робочого часу з оплатою працi пропорцiйно

вiдпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) i, збер"*енням повнот
триваJIостi щорiчних ocнoвHoi вiдпустки та iнших гфнтiй, пiльг, компенсацiй,
встановлених законодавством та цим Колективним договором.

2.1.2. ЗдiйснюВати аналiз потреби та використання трудових pecypciB
в MPI_{. Комплектування кадрами проводи з урахуванням фактичноi 

"- 
Ъ"11

потреби.
2.I.З. Не допускати економiчно необrрунтованого скорочення робочихмiсць та структурних пiдроздiлiв MPI].
2.|,4. Разом з профспiлковою стороною розробляти i запроваджувати

з.ахоaи. щодо заПобiганнЯ масових звiльнень (вищ е 5 Ь/оl працюючих з iнiцiативи
АдмiнiстРацii (ст. 48 Закону Украiни <Про зайнятостi насЬлення>).

своечасно iнформувати центр зайнятостi про заплановане масове
вивiльнення працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiT працi у випадках,
передбачених законодавством.

у разi невiдворотностi масових звiльнень розробляти спiльнi заходи щодонадання практичноi допомоги звiльненим працiвникам з питаньix працевлаштування в порядку та на умовах, передбачених законами
та iншими нормативно-правовими актами УкраТни.

Надавати працiвникам, попередженим про можливе майбутне
вивiльнення 2 мiсяцi, а також до 4 годин робо"о.о часу на тиждень
iз збереженням заробiтноi плати для пошуку роботи.

2,1.5. Розглядати обгрунтованi пропозицii Профспiлковот сторони про
перенесеннЯ TepMiHiB, тимчасоВе призУпинення або скасування заходiв,
пов'язаних з вивiльненням працiвникiв.

2,|,6, Визначати обсяги професiйного навчання (пiдготовки,
перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiТ) працiвникiв в межах бюджетного
фiнансування на з€вначенi цiлi.
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2.|.7. Створювати умови для обов'язкового перiодичного ("е рiдше
одного разу на п'ять poKiB) пiдвищення квалiфiкацii лiкарiв, молодших
спецiалiстiв з медичною освiтою.

до складу

немедичного

2.1.8. Погоджувати з профспiлковим KoMiTeToM Графiк проходженнrI
KypciB пiдвищення квалiфiкацiI працiвниками МРЦ.

2.1.9. Включати представника профспiлкового KoMiTeTy
тарифiкацiйноi та атестацiйноi комiсiй МРЦ.

2.1.10. Забезпечити пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв
профiлю безпосередньо в MPI_{ або в навч€шьних закладах, як правило, не рiдше
нiж один раз на п'ять poKiB.

2.2. Профспiлкова сmорона зобов'язу€mься:
2.2.1,. Здiйснювати громадський контроль за додержанням в МРЦ

законодавства про працю пiд час здiйснення заходiв, якi передбачають
вивiльнення працiвникiв та з питань забезпечення зайнятостi працiвникiв.

2.2.2. Вести роз'яснюв€rльну роботу з питань додержання трудових прав,
надання гарантiй та компенсацiй, соцiального захисту вивiльнюваниk
працiвникiв.

2.2.З. Iнiцiювати проведення спiльних консультацiй щодо питань
заЙнятостi працiвникiв, вносити обГрунтованi пропозицiТ про перенесеннrI
TepMiHiB, тимчасове призупинення або скасування заходiв, пов'язаних
з вивiльненням працiвникiв.

2.2.4. Контролювати додержання процедури визначення працiвникiв,
якi мають переважне право на з€Lпишення на роботt (ч.2 ст.42 КЗпП Украiни).

2.2.5. Не допускати звiльнення з iнiцiативи адмiнiстрацii вагiтних жiнок
i жiнок (чоловiкiв), якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB (до шести poKiB -
у разi, якщо дитина потребуе домашнього догляду), одиноких MaTepiB (батькiв)
при наявностi дитини BiKoM до чотирнадцяти poKiB або дитини з iнвалiднiстю.

2.3. Сmорона doMonuJlucb:
2.З.|.Пр" скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв переважне право

З€Lпишення на роботi при рiвних умовах продуктивностi працi i квалiфiкацii,
KpiM передбачених законодавством, надавати у першу чергу особам, яким
ЗаJIишилося менше двох poKiB до пенсii, молодим спецiалiстам та працiвникам,
в родинах яких немае iнших працiвникiв з самостiйним заробiтком.

2.З.2. Приймати рiшення про змiни в органiзацiТ працi, реорганiзацiю, що
призводить до скорочення чисельностi або штату працiвникiв, лише пiсля
завчасного, не пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуваних звiльнень, наданнrI
Профспiлковiй cTopoHi iнформацiT щодо цих заходiв, включаючи iнформацiю
Про причини наступних звiльнень, кiлькiсть i категорii працiвникiв, яких це
Може стосуватися, про термiни проведення звiльнень, а також нового
затвердженого штатного розпису МРЦ.

2.З.З. Проводити консультацiТ з Профспiлковою стороною про заходи
ЩоДо запобiгання звiльнення чи зведення ik кiлькостi до MiHiMyMy або
пом'якшення несприятливих наслiдкiв звiльнень.
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Роздiл 3. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ
3, 1. Аdмiнiсmрацiя зобов'язуеmься:

3.1.1. Забезпечувати ефективну дiяльнiсть MP[{ за рахунок бюджетних та
iнших не заборонених законодавством коштiв.

3.1.2. Забезпечувати розробку та погодження з профспiлковим KoMiTeToM
посадових (робочих) iнструкцiй (функцiон.шъних обов'язкiв) для Bcix
працiвникiв MPL{, положень про cTpyкTypHi пiдроздiли (служби) та сво€часне
ознайомлення з ними працiвникiв.

3.1.3. Не застосовувати контрактну форrу трудового договору, KpiM
випадкiв, прямо передбачених законами Украrни.

3,!.4.Прийнятих на роботУ працiвникiв пiд розписку ознайомлювати
з наказом про прийняття на роботу та до початку роботи за укладенимтрудовиМ договороМ роз'яснити йому пiд пiдпис права, обов'язки,
проiнформувати про умови працi, наявнiсть на робочому ,i.цi, де BiH буле
працювати, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще ". у.уrуrо,та можливi наслiдки ik впливу на здоров'я, його права на пiльги i компен.ъiдiт
за роботУ В такиХ умоваХ вiдповiдно до чинного законодавства та цьогоКолективного договору.

3,1.5. СТВОРИТИ ДЛЯ ПРаЦiВникiв належнi умови працi, забезпечити
адмiнiстративно-управлiнський персон€Lл, медичних працiвнйкiв стацiонарним
та мобiльним зв'язком, портативними комп'ютерами та необхiдним для роботипрограмним забезпеченням, доступом до мережi IHTepHeT, профе.iиrо19
лiтературою та перiодичними виданнями, зокрема, електронними.

3,1.6. Укладати трудовi договори (безстроковi, на визначений строк,
встановлений за погодженням cTopiH, на час виконання певноТ робЬти)з працiвниками. в порядку, передбаченому законодавством Украiни.

не включати до трудових договорiв умови, що погiршують становище
працiвникiв порiвняно з чинним законодавством, цим Щого"ороr.

Надавати працiвникам роботу вiдповiдно ix професiТ, займанiй посадi та
квалiфiкацii.

пр" укладеннi трудового договору для працiвника можливо
встановлювати випробування строком до трьох мiсяцiв з метою перевiрки
вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому лоруrчurься (ст. 27 КЗпП VкраiЪи).

з,|,7 , Розiрвання та припинення дiТ трудового договору здiЙс"юват"як за iнiцiативою працiвника, так i за iнiцiативи адмiнiстрацii вiдповiдно
до чинного законодавства. Звiльнення працiвникiв _ членiв профспiлки, за
iНiЦiаТИВОЮ аДМiНiСТРаЦiI здiйснювати виключно за наявностi пЪп.р.дньоi
згоди профспiлкового KoMiTeTy в порядку i випадках визначених чинним
законодавством.

Не допускати звiльнення працiвника з iнiцiативи адмiнiстрацii в перiодйого тимчасовоТ непрацездатностi (KpiM випадкiв, передбачених
п.5 ч.1 ст.40 КЗпП), а також у перiод перебува"r" .rрuцiвника у вiдпуЪтцi.

3.1.8. Здiйснювати переведення на iншу роботу ,inu*" за згодою
працiвника, за винятком випадкiв, передбачених у ст. 33 К-ЗпП Украiни.
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3.1.9. Повiдомляти працiвникiв про HoBi нормативно-правовi акти
Та Документи, якими регулюються трудовi вiдносини, органiзацiя i умови працi,
роз'яснювати ik змiст, права та обов'язки працiвникiв.

3.1.10. Визначати трудовий розпорядок в МРЩ Правилами внутрiшнього
трудового розпорядку (Щодаток 2).

3.1.11. Приймати у випадках, встановлених законодавством чи умовами
Колективного договору локальнi акти з питань реryлювання трудових
та соцiально-економiчних вiдносин лише пiсля попереднього погодження
з Профспiлковою стороною.

3.I.I2. Сприяти створенню в трудовому колективi здорового мор€шьно_
психологiчного мiкроклiмату.

3.1.J3. Запобiгати виникненню iндивiдуальних та колективних трудових
конфлiктiв, а у разi виникнення суперечностей зi спiвробiтником, вирiшення
спiрних питань, пов'язаних з виконанням функцiон€UIьних обов'язкiв,

для окремих
погодженням

здiйснювати за участю профкому МРЦ (oKpiM випадкiв, передбачених чинним
трудовим законодавством).

3.I.|4. Запроваджувати чи змiнювати режим роботи
пiдроздiлiв, категорiй (.ру.r) працiвникiв за попереднiм
з Профспiлковою стороною виключно з метою пiдвищення ефективноотi
роботи МРЦ, у зв'язку з необхiднiстю забезпечення безперервностi наданнrI
медичноi допомоги та дiяльностi закладу, а для окремих працiвникiв - за ix
згодою.

3.1.15. Встановити для працiвникiв МРЦ п'ятиденний робочий тиждень
з двома вихiдними днями субота, недiля. Щля реестратора медичного вихiдними
днями визначити середу та суботу.

.Щля iHcTpyкTopa з фiзкультури, молодшоi медичноi сестри (з вiдпуску
радонових ванн), прибиральника територiй встановлюеться шестиденний
робочий тиждень.

3.1.16. Визначити режим роботи пiд час чергування, перелiк працiвникiв,
якi залучаються до чергування на пiдставi графiкiв роботи (змiнностi) або
наказiв, погоджених з Профспiлковою стороною.

Пр" складаннi графiкiв роботи (змiнностi) враховувати iнтереси
працiвникiв з iнвалiднiстю, працiвникiв, якi поеднують роботу з навчанням.

З.|.|7. Забезпечувати дотримання умов роботи персон€шу, що працюе
позмiнно, обов'язкового надання працiвникам передбаченого законодавством
По тривалостi часу вiдпочинку пiсля черryвання та заборонити залr{еннrl
ocTaHHix до виконання будь-яких робiт. Тривалiсть перерви мiж змiнами не
Менше подвiЙноi тривалостi роботи в попереднiй змiнi (включаючи й час
ПеРерВи на обiд) та тривалiсть щотижневого вiдпочинку не менше
нiж 42 години.

Враховавши клопотання керiвникiв пiдроздiлiв, особистi iнтереси
працiвникiв та за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM встановити
тривалiсть роботи для деякого медичного i обслуговуючого персон€tлу, що
ПРацЮе позмiнно 24 години. Перелiк посад працiвникiв, якi залученi
до цiлодобових черryвань наведений в Щодатку 3.
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окремих працiвникiв
вихiднi, святковi та

за ix згодою
неробочi днi

до роботи
встановленi

погодженняму виняткових випадках

3.1.18. Залучати
в надурочний час) у
законодавством, лише
з Профспiлковою стороною (KpiM працiвникiв, якi працюють за затвердженими
У встановленому порядку графiками роботи (змiнностi). Компенсувати
працiвникам роботу у вихiднi днi згiдно iз чинним законодавством.

Для забезпечення задовiльноi роботи, безперервного проведення
лiкувально-дiагностичного процесу в МРЦ залучати окремих працiвникiв
до роботи у вихiднi, святковi та неробочi днi за нак€вом начшIьника центру-
лiкаря та погодження з профспiлковим KoMiTeToM, з тривалiсть робочого часу не
бiльше 5 годин. Оплату працi в TaKi днi проводити згiдно iз чинним
законодавством.

З.1.19. Скорочувати на одну годину напередоднi святкових i неробочих
днiв тривалiсть роботи працiвникiв, яким встановлено 40-годинний робочий
тиждень.

З.I.20. Установити TaKi норми робочого часу для працiвникiв MPI_{:

- 38,5 год. на тиждень - для медичних працiвникiв, за винrIтком тих хтЬ
працюе у шкiдливих умовах працi, а також peecTpaTopiB медичних;

40 год. на тиждень - для iнших працiвникiв МРЩ (пункт 1.3. наказу
МОЗ Украiни вiд 25.05 .2006 Jф 3 19);

iншоi тривалостi у випадках, встановлених чинним
законодавством.

3.|.2l. Встановити скорочену тривалiсть робочого часу для категорiй
працiвникiв, визначених законодавством за результатами атестацii робочих
мiсць (Щодаток 4).

З.|.22. Встановити на прохання вагiтноI жiнки, жiнки, яка мае дитину
BiKoM до чотирнадцяти poKiB або дитину з iнвалiднiстю, в тому числi таку, що
ЗнахоДиться пiд опiкою, або здiЙснюе догляд за хворим членом сiм'i вiдповiдно
ДО МеДичноГо висновку, батька, якиЙ виховуе дiтеЙ без MaTepi (в тому числi
в разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також опiкунiв
(пiклУвальникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-вихователiв
неповний робочий день (тиждень).' З.|.2З. Рiшення про перенесення вихiдних днiв у випадках, коли вони
збiгаються зi святковими або неробочими днями, з метою рацiонального
ВИКОРиСТанНя робочого часу та створення сприятливих умов для вiдпочинку
працiвникiв приймати за узгодженням з профспiлковою стороною.

З.1.24. !отримуватись вимог законодавства щодо обмеження з€Lлучення
ОКРеМих категорiЙ працiвникiв до надурочних робiт, роботи у нiчний час
та вихiднi днi.

З.\.25. Здiйснювати облiк робочого часу вiдповiдно до aKTiB чинного
законодавства, Правил внутрiшнього трудового розпорядку та цього
Колективного договору.

3.|.26. Забезпечити працiвникiв службовими примiщеннями
У СТРУКТУРНИХ пiдроздiлах, обладнаних для вiдпочинку, переодяган}uI,
зберiгання особистих речей та прийому iжi.
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З.1.27. !отримуватись вимог щодо реалiзацii права працiвникiв
беЗПеРешкодно звертатись усно або письмово до керiвникiв ycix piBHiB
для вирiшення соцiально-побутових i службових питань.

З.I.28. Створювати умови, якi дозволяли б жiнкам i чоловiкам працювати
На РiВНiЙ ocHoBi, забезпечувати iм можливiсть сумiщати трудову дiяльнiсть iз
сiмейними обов'язками, отримувати piBHy оплату працi при однаковiй
квалiфiкацii та однакових умовах працi

ПОКласти обов'язки уповноваженого з гендерних питань радника
нач€LIIьника MPI-{ на одного з працiвникiв на громадських засадах.

Забезпечити комплектування кадрами i просування працiвникiв по роботi
З Дотриманням принципу надання переваги особi Tiei cTaTTi, щодо якоi icHye
ДИСбаЛаНС ("r. 18 Закону УкраiЪи пПро забезпечення рiвних прав
та можливостей жiнок i чоловiкiв>).

ВЖивати заходiв щодо створення безпечних для життя i здоров'я умов
РОбОТИ, а Також щодо унеможливлення та захисту вiд випадкiв сексуЕtльних
домагань, iнших проявiв насильства за ознакою cTaTi.

3.\.29..Щотримуватись Закону Украiни оПро вiдпустки)), у тому числi:
а) забезпечувати складання i затвердження графiка надання щорiчних

вiдпУсток за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM до 05 сiчня поточного
РОКУ Та ДОВОДити Його до вiдома працiвникiв. КонкретниЙ перiод надання
щорiчних вiдпусток в межах, установлених графiком, узгоджувати
З працiвниками, враховувати при цьому забезпечення безперебiйноi роботи
МРЦ, сiмейнi обставини, особистi iнтереси кожного працiвника;

б) надавати працiвникам щорiчну основну вiдпустку мiнiмальною
ТРИвалiстю не менш як 24 к€шендарних днi, особам з iнвалiднiстю I-II груп -
трива-гriстю 30 к€rлендарних днiв, особам з iнвалiднiстю III групи
26 календарних днiв, особам BiKoM до 18 poKiB 31 календарний день
за вiдпрацьований робочий pik, який вiдлiчусться З дня укладення трудового
ДОГОВОрУ, а у випадках передбачених законодавством пропорцiйно
вiдпрацьованому часу;

в) вести облiк вiдпусток,
на невикористанi щорiчнi вiдпустки, Но допускати випадкiв ненадання
працiвникам щорiчних вiдпусток повноi тривалостi протягом двох poKiB пiдряд,
а також ненадання вiдпусток протягом робочого року працiвникам, що мають
право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу з шкiдливими i важкими
умовами або вiдпустки за особливий характер роботи;

г) замiнювати за бажанням працiвника частину щорiчноi вiдпустки
грошовою компенсацiею, за умови що тривалiсть наданих працiвниковi
щорiчноi основноi i додаткОвоi вiдпУстоК скл€Lла не менше 24 каsтендарних днiв;

Д) ПРаЦiвникам, якi захворiли пiд час перебування у вiдпустцi, пiсля
одужання, подовжити TepMiH вiдпустки на число невикористаних днiв
За НаЯВНОСТi вiдповiдного документу, засвiдченого лiкувальним заклацом, заяви
працiвника та на пiдставi наказу;

зберiгати за працiвниками право
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е) встановити щорiчнi додатковi вiдпустки:
- Згiдно ст. 7 Закону УкраТни кПро вiдпустки) за роботу зi шкiдливими

i важкими умовами працi працiвникам, якi постiйно зайнятi ("е менше
50 вiдСоткiв робочого часу) на роботах, що пов'язанi з негативним впливом
На ЗДОРов'я шкiдливих виробничих факторiв вiдповiдно до додаткiв 1 i 2
постанови кМУ вiд |7.I1.I997 Jф 1290 у редакцii постанови
КМУ вiд 13.05.2003 J\b б79 тривалiстю, визначеною в.Щодатку 5;

- Згiдно ст. 8 Закону УкраiЪи кПро вiдпустки)) за особливий характер
працi окремим категорiям працiвникiв, робота яких пов'язана з пiдвищеним
НеРВОВО-емоцiЙним навантаженням або виконуеться в умовах пiдвищеного
ризику для здоров'я вiдповiдно до додатку 2 постанови КМУ вiд 17.1|.|997
J\b 1290 . у редакцii постанови КМУ вiд 13.05.2003 J\Ъ 679 трива_пiстю,
визначеною в .Щодатку 6;

- Працюючим за умов ненормованого робочого дня, згiдно зi списком
робiт, посад i професiй та тривалiстю, визначених в.Щодатку 7.

Працiвникам, якi працюють за сумiсництвом та зайнятим на роботi
З неПоВним робочим днем, додаткова вiдпустка за ненормованиЙ робочий день
не надаеться.

е) iншим працiвникам, посади яких не BK€BaHi в перелiках .Щодаткiв 5,6,7,
надавати щорiчнi вiдпустки трив€lлiстю 24 календарних днi;

Ж) ДоДатковi вiдпустки надавати по заявi працiвника разом
як iз щорiчною основною вiдпусткою, так i окремо;

З) За бажанням працiвника з урахуванням виробничих обставин допускати
ПОДiЛ ЩОрiчноi вiдпустки на частини за умови, що основна безперервна
iT частина становитиме не менше 14 календарних днiв.

Вiдкликання з щорiчноi вiдпустки в разi виробничоi необхiдностi
здiйснювати лише за згодою працiвника.

ПеРеносити працiвнику щорiчну вiдпустку за його згоди та у випадках
визначених законодавством УкраiЪи.

i) працiвникам, що успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва у
ВиЩих навч€Llrьних закладах II, III та IY piBHiB акредитацiТ, надавати додатковi
оплачуванi вiдпустки у порядку i на умовах, передбачених чинним
законодавством;

К) НаДаВаТи працiвникам соцiа-гrьнi вiдпустки у порядку i на умовах,
передбачених чинним законодавством:

- У ЗВ'яЗкУ з вагiтнiстю та пологами (надасться жiнкам на пiдставi
медичного висновку сумарно 126 календарних днiв, l40 - у разi народженнrI
двох i бiльше дiтей та в разi ускладнення пологiв);

ДЛЯ ДОГЛяДу за дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy (за
бажанням MaTepi або батька дитини одному з них);

ОДнорЕВову оплачувана вiдпустка у зв'язку з усиновленням дитини
тривалiсТю 56 календарних днiв (70 календарних днiв - при усиновленнi двох i
бiльше дiтей) без урахування святкових i неробочих днiв пiсля набрання
законноi сили рiшенням суду про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами е
подружжя - одному з них на ik розсуд);
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- За ЗаЯВОЮ ОДноГо з батькiв, якi мають двох або бiльше дiтей BiKoM
ДО 15 poKiB, або дитину з iнвалiднiстю, або якi усиновили дитину, MaTepi
(батьку) особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй MaTepi,
батькУ Дитини або особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, який
ВИХОВУе ik без MaTepi (у тому числi у разi трив€tлого перебування MaTepi
в лiкУвальному закладi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу

iнвалiднiстю батькiвз 1нваJIlДнlстЮ з дитинства пlдгрупи А I групи, чи одному iз прийомних батькiв
ТРивалiстю 10 к€Lпендарних днiв (без урахування святкових i неробочих днiв

пiдгрупи А

передбачених статтею 73 КЗпП УкраiЪи).
За НаяВностi декiлькох пiдстав для надання цiеi вiдпустки iT загальна

тривалiсть не може перевищувати 17 календарних днiв;
- ОДНОр€Вову оплачувана вiдпустка при народженнi дитини тривалiстю

до 14 к€Lлендарних днiв (без урахування святкових i неробочих днiв).
З.l.З0. Надавати один додатковий день вiдпочинку працiвнику у разi здачi

ним KpoBi (il компонентiв), якиЙ може бути використаниЙ впродовж року з дня
ЗДачi KpoBi або iT компонентiв зi збереженням за ним середнього заробiтку (ч. 2

iз

ст. 9 Закону
з.1.3 1.

ПРИЧИН, За iх бажанням i погодженням з керiвником структурного пiдроздiлу,
ВiДПУСткУ без збереження заробiтноi плати TepMiHoM до 15 каrrендарних днiв
на piK згiдно ст.26 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>.

З.|.З2. Надавати визначеним законодавством категорiям працiвникiв,
за ik бажанням, додатковi вiдпустки без збереження заробiтноi плати
На ВСТановлениЙ для цих категорiЙ працiвникiв TepMiH згiдно ст. 25 Закону
Украiни <Про вiдпустки>.

3.1.33. Надавати працiвникам МРЦ на пiдставi Тх письмовоi заяви
Fr.В ОбОв'язковому порядку вiдпустку без збереження заробiтноi плати (KpiM

вiдпусток, передбачених ст.25 Закону про вiдпустки):
а) у ювiлеftний день народження працiвника - 1 день;
б) у разi одруження працiвника або його дiтей - до 3-х днiв;
в) у разi народження дитини - батьковi - 2 днi;
Г) У разi cMepTi подружжя або близьких родичiв (батькiв, сестер, братiв,

дiтей) - до 3-х днiв;
Д) У <ДенЬ Знань) 1 вересня - батъкам (опiкунам), дiти яких iдуть до

першого кJIасу- 1день.
З.I.З4. Не допускати без згоди працiвника

частини та вiдкликання з щорiчноi вiдпустки,
чинним законодавством.

3.1.35. Надавати щорiчнi вiдпустки в один i
якi перебувають у трудових вiдносинах iз закладом.

3.2. Профспiлкова сmорона зобов'язу€mься:
З.2.1. Забезпечувати постiйний контроль за

та застосуванням адмiнiстрацiею нормативних

подiлу щорiчноi вiдпустки на
KpiM випадкiв, передбачених

тои самий перiод подружжю,

своечасним уведенням в дiю
aKTiB з питань трудових

J{
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вiдносин, органiзацii,
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працi, забезпеченняВlДНОСИН, ОРганiзацii, нормування працi, забезпечення умов працi вiдповiдно
до потреб жiнок i чоловiкiв.

З.2.2. Вести роз'яснюв€Lльну роботу серед членiв профспiлки з питань
ТРУДОВИХ ПРаВ та обов'язкiв, соцiального захисту працiвникiв вiдповiдно до
нормативних aKTiB щодо органiзацii працi.

3.2.З. Погоджувати графiки роботи (змiнностi) та надання вiдпусток,
ЗаПроВаДження пiдсумованого облiку робочого часу, надавати дозвiл на
проведення надурочних робiт, робiт у вихiднi днi тощо, якщо вiдповiднi
документи не суперечать положенням трудового законодавства та не
ПриЗводять до порушення прав працiвникiв, дискримiнацii окремих
працiвникiв.

З.2.Д. Розглядати обГрунтоване письмове подання сторони адмiнiстрацii
про розiрвання трудового договору з працiвником, який е членом профспiлки, у
випадках передбачених законодавством.

Повiдомляти адмiнiстрацiю про прийняття рiшень у письмовiй формi
в триденний строк пiсля його прийняття.

З.2.5. Брати участь у вирiшеннi соцiально-економiчних питань,
ВиЗнаЧеннi та затвердженнi перелiку i порядку надання працiвникам соцiальних
ПiЛьг, а Також у розробцi проекту колективного договору, правил внутрiшнього
трудового розпорядку.

3.2.6. Сприяти упередженню виникнення трудових конфлiктiв, брати
участь у ix розв'язаннi.

З.2.7. Iнiцiювати, за необхiдностi, проведення спiльних консультацiй
З аДМiНiСтрацiсю з метою вжиття заходiв щодо запобiгання порушень трудового
законодавства.

3. 3. Сmор он а d омо в IlJ. uся :
3.3.1. Будувати вiдносини у сферi працi та часу вiдпочинку на засад€ж

дотримання державних гарантiй i договiрного реryлювання.

?.3.2. СпiвпрацЮвати при погодженнi, складаннi, затвердженнi правил
ВНУТРlшнЬого трудового розпорядку, посадових (робочих) iнструкцiй, графiкiв
РОбОТИ (змiнностi) та вiдпусток та в iнших випадках, передбачених
законодавством, коли нормативнi акти адмiнiстрацii мрц вимагають
погодження профспiлкового KoMiTeTy.

З.З.З. Разом вирiшувати питання щодо:
- запровадження, перегляду та змiн норм працi;
- ОПЛаТИ ПРацi працiвникiв, форм i систем оплати працi, схем посадових

окладiв;

- УМОВ ЗаПРОВаДЖення та розмiрiв надбавок, доплат, премiЙ, винагород та
iнших заохочувЕuIьних, компенсацiйних виплат;

забезпечення своечасного проведення атестацii робочих мiсць
за умовами працi працiвникiв зайнятих у шкiдливих i важких умовах працi,
з метою встановлення Iм права на пiльгове пенсiйне забезпечення, додатковi
вiдпустки та iншi види пiльг i компенсацiй, а також розробити заходи щодо
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полiпшення умов працi та оздоровлення працiвникiв у порядку та на умовах,
передбачених законодавством Украiни;

робочого часу i часу вiдпочинку, соцiального розвитку МРЦ,
матерiально-побутового, медичного обслуговування працiвникiв.

З.З.4. Вживати заходiв щодо недопущення виникнення колективних
трудових спорiв (конфлiктiв), а в разi виникнення прагнути iх розв'язання у
порядку передбаченому чинним законодавством.

3.З.5. Забезпечити умови для ефективноi роботи KoMiciT по трудовим
спорам.

Роздiл 4. ОПЛАТА ПРАЦI

Соriiальний захист працюючих гаранту€ться своечасною виплатою
заробiтноi плати.
4. 1. AdMiHicmp а цiя з о б о в' язу еmь ся :

4.1.1. Формувати заробiтну плату для Bcix працюючих МРЩ вiдповiдно
до законiв та iнших нормативно-правових aKTiB УкраТни щодо оплати працi,
наказiв MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраiЪи, цього Колективного договору
з урахуванням займаноi посади, складностi та умов виконуваноi роботи,
професiйно-дiлових якостей працiвника, вiдповiдальностi та специфiки роботи,
результатiв роботи.

Мiнiмальна заробiтна плата працюючих в центрi не може бути нижчою
вiд розмiрiв, що встановлено законодавством.

У випадках прийняття Урядових рiшень про перегляд заробiтноТ плати
у бiк збiльшення, гарантувати iT виплату працiвниковi.

4.1.2. Встановлювати працiвникам МРЦ розмiри посадових окладiв,
Тх пiдвищення, доплат, надбавок, матерiальноi допомоги на оздоровлення на
piBHi не нижчому, нiж визначенi:

- постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни:

- вiд З0.08.2002 М 1298 кПро оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоi
тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ,
закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери>;

- вiд 29.12,2009 Jф 1418 <Про затвердження Порядку виплати надбавки за
вислугу poKiB медичним та фармацевтичним працiвникам державних та
комунаJIьних закладiв охорони здоров'я>>;

- вiд l 1.05 .20l| J\Ъ 524 <<Питання оплати прачi працiвникiв установ,
закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери>;

- вiд |2.0|.2022 J\Ib 2 кЩеякi питання оплати працi медичних працiвникiв
закладiв охорони здоров'я>;

спiльним наказом MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики та
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 05.10.2005 М 308/519 кПро
впорядкування умов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров'я та
установ соцiального захисту населення));

- наказом MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни вiд 1З.07.201б Ns б5б
<Про затвердження Умов оплати працi, розмiрiв посадових окладiв та схем
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тарифних розрядiв працiвникiв установ, що н€tлежать до сфери управлiння
МВС >;

- схемою посадових окладiв (постанова КМУ вiд 30.08.2002 J\b1298),
штатним розписом, тарифiкацiйними списками.

Заступнику нач€шьника центру з медичних питань-лiкарю посадовий
оклад встановлюються на 5 вiдсоткiв нижче вiд посадового окладу начальника
центру-лiкаря, заступнику начальника центру з загаJIьних питань та заступнику
нач€Lпьника центру з технiчних питань - на 10 вiдсоткiв, головному бухгалтеру

- на 10 вiдсоткiв.
4.1.З. Пiдвищувати посадовi оклади (постанова KIVry вiд 30.08.2002

JФ 1298):
а) за керiвництво структурним пiдроздiлом - керiвникам структурних

пiдроздiлiв МРЩ-лiкарям виходячи з тарифних розрядiв лiкарiв вiдповiдних
спецiальностей та квалiфiкацiйних категорiй у розмiрах:

- на 10 вiдсоткiв - при кiлькостi посад лiкарiв, посад професiоналiв
з повною вищою немедичною освiтою, що допущенi до медичноi дiяльностi,
зi штатним розписом до 3 одиниць (включно);

- на 20 вiдсоткiв - при кiлькостi посад лiкарiв, посад професiоналiв
з повною вищою немедичною освiтою, що допущенi до медичноI дiяльностi,
зi штатним розписом понад 3 до б одиниць (включно);

з повною вищою немедичною освiтою, що допущенi до медичноi дiяльностi,
зi штатним розписом понад б одиниць (включно);

б) начальнику центру-лiкарю та заступнику нач€шьника центру
з медичних питань-лiкарю за наявностi квалiфiкацiйноi категорii
за спецiальнiстю <Органiзацiя i управлiння охороною здоров'я)), якi мають:

- вищу квалiфiкацiйну категорiю - на 44,9 вiдсотка тарифноi ставки
працiвника I тарифного розряду;

- першу квалiфiкацiйну категорiю - на 31,9 вiдсотка тарифноi ставки
працiвника I тарифного розряду;

- другу квалiфiкацiйну категорiю - на 24,1 вiдсотка тарифноi ставки
працiвника I тарифного розряду;

в) головнiй медичнiй cecTpi, яка мае:

- вищу квалiфiкацiйну категорiю - на 28,З вiдсотка тарифноi ставки
працiвника I тарифного розряду;

- першу квалiфiкацiйну категорiю - на 18,4 вiдсотка тарифноi ставки
працiвника I тарифного розряду;

другу квалiфiкацiйну категорiю - на 8,7 вiдсотка тарифноi ставки
працiвника I тарифного розряду.

г) старшiй медичнiй cecTpi, TexHiKy зубному, виходячи з тарифних
розрядiв посад фахiвцiв вiдповiдноi квалiфiкацii, на l0 вiдсоткiв.

д) працiвникам центру, перелiк яких наведено у Додатку 8
пiдвищуються на 15 вiдсоткiв у зв'язку зi шкiдливими i важкими умовами працi.
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4.|.4 Встановлювати доплати до посадового окладу працiвникам у розмiрi
(постанова КМУ вiд 30.08.2002 Jllb 1298):

а) до 50 вiдсоткiв посадового окладу (тарифноI ставки):

- за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв;
- за сумiщення професiй (посад);

- за розширення зони обслуговування або збiльrшення обсягу виконуваних
робiт.

Зазначенi види доплат не встановлюються керiвникам, ix заступникам,
керiвникам структурних пiдроздiлiв.

б) 35 вiдсоткiв годинноi тарифноi ставки (посадового окладу) за роботу
в нiчний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до б години ранку;

в) }0 вiдсоткiв посадового (мiсячного) окладу за використання в роботi
дезiнфiкуючих засобiв, а також працiвникам, якi зайнятi прибиранням туалетiв
(Щодаток 9);

г) робiтникам центру в розмiрi до 12 вiдсоткiв посадового окладу. Перелiк
робiт з шкiдливими i важкими умовами працi, FIa яких установлюються вказанi
доплати, наведений у Щодатку 10. Зазначену доплату встановлювати
за результатами атестацiТ робочих мiсць або оцiнки умов працi особам
безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Перелiком, i нараховуються
за час фактичноТ зайнятостi гrрацiвникiв ца таких робочих мiсцях.

д) 25 вiдсоткiв тарифноi ставки за вiдпрацьований час водiям автомобiлiв
з ненормованим робочим днем;

4.1.5. Встановлювати надбавки до посадового окладу працiвникам
у розмiрi:

а) до 50 вiдсоткiв посадового окладу :

- за високi досягнення у працi;

- за виконання особливо важливоi роботи (на строк iT виконання);

- за складнiсть, напруженiсть у роботi.
Граничний розмiр зазначених надбавок для одного працiвника не повинен

перевищувати 50 вiдсоткiв посадового окладу, а для медичних працiвникiв
може бути збiльшений для досягнення розмiру нарахованоi зарплати
передбаченоi пiдпунктом 1 пункту 1 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 12.02.2022 J\Ъ 2 та застосовуеться пропорчiйно до вiдпрацьованого часу.

б) за класнiсть водiям автотранспортних засобiв II класу - 10 вiдсоткiв,
I класу - 25 вiдсоткiв;

в) медичним та фармацевтичним працiвникам надбавки за вислугу poKiB
при стажi роботи понад 3 роки у розмiрi 10 вiдсоткiв до посадового окладу,
понад 10 poKiB - 20 вiдсоткiв, понад 20 poKiB - З0 вiдсоткiв (постанова КМУ
вiд 29.|2.2009 J\Ъ 1 41 8)

г) за почесне звання (заслужений>> 20 вiдсоткiв посадового окладу;
д) робiтникам, якi мають III-IV квалiфiкацiйнi розряди, за професiйну

майстернiсть у вiдсотках до тарифних ставок: III розряд |2 вiдсоткiв,
IV розряд - 16 вiдсоткiв.
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У разi несвоечасного виконання завдань, погiршення якостi роботи
i порушення труловоi дисциплiни з€вначенi надбавки скасовуються або
зменшуються.

4.|.6. Свосчасно доводити до керiвникiв структурних пiдроздiлiв
затвердженi штатний розклад i посадовi оклади працiвникiв.

Не приймати в односторонньому порядку рiшень з питань оплати працi,
що погiршують умови.

4.1.7. Здiйснювати оплату працi за понадурочну робоry, за роботу у
святковi днi (ст. 73 КЗпП Украiни) та неробочi днi згiдно статей l06, 107 КЗпП
Украiни.

4.1.8. Забезпечувати регулярну виплату заробiтноТ плати за мiсяць у два
етапи, через промiжок часу, що не перевищуе шiстнадцять к€lлендарних днiв.

Розмiр заробiтноi плати за першу половину мiсяця мае бути не менше
оплати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку посадового окладу
працiвника.

У разi, коли день виплати заробiтноТ плати збiгаеться з вихiдним,
святковим або неробочим днем, виплачувати if напередоднi.

Здiйснювати виплату зарплати за час вiдпустки не пiзнiше нiж за три днi
до початку вiдпустки.

4.|.9. Роботодавець не може в односторонньому порядку приймати

рiшення з питань оплати працi, що погiршують умови, встановленi
законодавством, угодами та Колективним договором, не попередивши
працiвника за 2 мiсяцi.

4.1.10. Зберiгати середнiй заробiток за основним мiсцем роботи
працiвникiв, якi направляються до закладiв пiслядипломноi освiти
для пlдвищення квалiфiкацiТ, пiдготовки i перепiдготовки як за основним
мiсцем роботи,'так i за сумiсництвом (cT.t22, 207 КЗпП Украiни, постанови
КМУ вiд 28.06. |997 J\b 695 <Про гарантii i компенсацii для працiвникiв,
якi направляються для пiдвищення квалiфiкацii, пiдготовки, перепiдготовки,
навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва)) та вiд l1.05.2011 J\Ъ 524
<<Питання оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих
галузей бюджетноТ сфери>).

4.1.1 l. Працiвники, якi мають дисциплiнарне стягнення (догану),
позбавляються Bcix видiв матерiального заохочення на перiод дii стягнення.

4.|.|2.При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвника про
данi, що н€шежать до перiоду, за який проводиться оплата працi:

загальна сума заробiтноi плати з розшифровкою за видами виплат;

розмiри i пiдстави вiдрахувань iз заробiтноТ плати;
сума заробiтноi плати, що наJIежить до виплати.
4.1.13. Зберiгати середнiй заробiток за основним мiсцем роботи

працiвника, що направлений у вiдрядження.
4.I.|4. Проводити iндексацiю заробiтноi плати згiдно Закону Украiни

пПро внесення змiн до Закону УкраiЪи <Про iндексацiю грошових доходiв
населення> вiд 06.02.2003 J\Ъ 491-IV та Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 1,7 .07.200З J\Ъ 1078.
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4.1.15. Здiйснювати компенсацiю спiвробiтникам втрати частини доходiв
У випадку порушення встановлених cTpoKiB ix виплати вiдповiдно до Закону
Украiни uПро компенсацiю громадянам втрати частини доходiв у зв'язку
з порушенням cTpoKiB iх виплати> J\Ъ 2050-III вiд 19.10.2000.

4.|.16. За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для
життя чи здоров'я працiвникiв або людей, якi його оточують, i навколишнього
природного середовища, не з вини працiвникiв, за ними зберiгасться середнiй
заробiток (стаття б Закону УкраТни кПро охорону працi>, ст. 113 КЗпП
Украiни).

4.1.17. Премiювання працiвникiв за високi пок€вники в роботi та премiТ,
якi виплачуються за мiсяць, квартал i бiльш тривалий промiжок часу,
винагороди до професiйних свят проводити при наявностi коштiв на оплату
працi, у т.ч. eKoHoMiT фоrrду заробiтноi плати, вiдповiдно до Положення про
премiювання (Щодаток 1 1).

Премiювання нач€LгIьника центру-лiкаря здiйснювати за рiшенням
МВС УкраТни.

4.1.18. Вiдповiдно до постанови Itабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 11.05.201l J\Ъ 524 <<Питання оплати працiвникiв установ, закладiв та
органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери)) виплату матерiальноi допомоги
на оздоровлення до щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки медичним i фармацевтичним
працiвникам MPI_{ встановлювати в розмiрi посадового окладу.

YciM iншим категорiям працiвникiв, вiдповiдно до п. 4 постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0.08.2002 М 1298 та п. 5.1 l Умов оплати працi
працiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ соцiального захисту
населення, в межах фонду заробiтноТ плати виплачувати матерiальну допомогу,
у тому числi на оздоровлення, у cyMi не бiльше нiж один посадовий оклад
на piK, KpiM матерiальноТ допомоги на поховання.

Пiдставою для виплати допомоги на оздоровлення е щорiчна основна
вiдпустка. У разi виплати компенсацii за невикористану вiдпустку допомога на
оздоровлення не надасться.

4.|.|9. У разi крайньоi необхiдностi, у разi зменшення обсягiв
фiнансування по заробiтнiй платi, з метою збереження кiлькостi спецiалiстiв
та колективу, переводити на 0,75 та 0,5 посади щомiсячно на протязi року.

4.1.20. Забезпечити надання iнших передбачених чинним законодавством
гарантiЙ i компенсацiЙ у зв'язку з направленням працiвникiв у службовi
вiдрядження.

4.1.21. При звiльненнi працiвника виплата Bcix сум, що нzшежать йому
вiд установи, провадиться в день звiльнення. Япщо працiвник в день
звiльнення не працював, то зазначенi суми мають бути виплаченi не пiзнiше
наступного дня пiсля пред'явлення звiльненим працiвником вимоги про
розрахунок. Про HapaxoBaHi суми, належнi працiвниковi при звiльненнi,
власник повинен письмово повiдомити працiвника перед випJIатою зазначених
сум,

4.1,22. При плануваннi фо"ду заробiтноТ плати на наступний piK
враховувати Bci виплати, передбаченi законодавством.
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4.2, Профспiлкова сmорона зобов'язуеmься:
4.2.1. Представляти i захищати на Bcix рiвнях управлiння iнтереси

працiвникiв центру у сферi оплати працi.
4.2.2. Регулярно контролювати розподiл i використання коштiв фонду

оПЛаТи працi та вносити пропозицii щодо рацiонального Його використання
для потреб колективу.

4.2.З. Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства з питань
оплати працi та TepMiHiB виплати заробiтноi плати.

4.2.4. Проводити перевiрку нарахування заробiтноТ плати, розмiрiв
i пiдстав вiдрахувань з неi за заявами працiвникiв.

4.2.5. Здiйснювати контроль за правильнiстю застосування ПоложеннrI
про премiювання працiвникiв центру.

4.3. Сmоронu dомовuJtuся:
4.ЗJ. Спiльно визначати та затверджувати умови оплати працi

працiвникiв MPL{ шляхом роботи у KoMicii з формування заробiтноi плати,
ввести до складу KoMicii представника Профспiлковоi сторони.

4.З.2. Не приймати в односторонньому порядку рiшення з питань оплати
працi, що погiршують умови, встановленi цим Колективним договором.

4.З.З. Своечасно ознайомлювати працiвникiв у разi запровадження нових
умов оплати працi.

Роздiл 5. ОХОРОНА ПРАЦI ТА ЗДОРОВОЯ ПРАЦIВНИКIВ

З метою створення в MPI] наJIежних, здорових та безпечних умов працi,
забезпечення н€uIежних санiтарно-побутових умов вiдповiдно до вимог КЗпП
Украiни, Закону,Украiни <Про охорону працi>, санiтарних норм та правил:

5, 1. AdMiHicmp а цiя з о б о в' язу еmь ся :
5.1.1. Створити в кожному структурному пiдроздiлi та на робочому мiсцi

УМОВИ працi у вiдповiдностi з вимогами нормативних aKTiB, а також
Забезпечувати додержання прав працiвникiв, гарантованих законодавством
про охорону працi.

5.1,.2. Розробити, за погодженням з профспiлковою стороною,
i забезпечити виконання комплексних заходiв щодо досягнення встановлених
НОРМаТИвiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища, пiдвищення
iСнУючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкiв виробничого
ТРаВМаТИЗмУ, професiЙного захворювання, аварiям i пожежам (Щодаток 12).

На реалiзацiю комплексних заходiв видiляти кошти в розмiрi не менше
0,5 О^ вiд фонду оплати працi за попереднiй piK.

5.1.3. Не ПроПонувати працiвникам роботу, яка згiдно з медичним
висновком протипоказана iм за станом здоров'я, HaBiTb за ik згодою.

5.1.4. ПРацiвники мають право вiдмовитися вiд дорученоi роботи, при
ЯКiЙ СтворЮеться ситуацiя, небезпечна для iхнього життя i здоров'я, якщо TaKi
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УМОВИ ПРЯМО не Передбаченi трудовими договорами, а також для життя i
здоров'я iнших людей i навколишнього середовища.

5.1.5. Укласти договори страхування лiкарiв, фахiвцiв з неповною вищою
МеДИЧнОЮ освiтою на випадок iнфiкування ВIЛ, гепатит пiд час виконання
НИМи професiЙних обов'язкiв вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 16 жовтня 1998 року J\b 1642.

5.1.6. Забезпечити дотримання вимог Закону Украiни <Про охорону
працi>>, iнших нормативних aKTiB, зокрема, щодо:

- впровадження в MPI_{ системи управлiння охороною працi;
- сТВорення в МРЩ служби з охорони працi, затвердження положення про

неi, прав та обов'язкiв працiвникiв служби;
н€uIежного утримання будiвель i споруд, здiйснення контролю

технiчного стану обладнання та устаткування щодо ix безпечного
використаннrI;

- усунення причин, що призводять до нещасних випадкiв, професiйних
Захворювань та здiйснення профiлактичних заходiв, визначених комiсiями за
пiдсумками розслiдування таких випадкiв; '

коНТролю за дотриманням працiвниками технологiчних процесiв,
Правил поводження з апаратами, машинами, механiзмами та устаткуванням,
ВИКОрисТанням засобiв колективного та iндивiду€Lпьного захисту, виконаннrIм
робiт вiдповiдно до вимог законодавства з охорони працi;

- розроблення та затвердження положень, iнструкцiй, iнших лок€шьних
НОРМаТиВних aKTiB, встановлення правил виконання робiт i поведiнки
ПРацiвникiв у примiщеннях зi шкiдливими факторами, на робочих мiсцях,
вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB з охорони працi;

- ПрОводити навчання i перевiрку знань з охорони працi працiвникiв

i формувань у разi виникнення в МРЩ аварiй та нещасних випадкiв (ст. 13
Закону Украiни <Про охорону працЬ).

5.1.7. Здiйснювати ан€Lлiз стану охорони працi та причин виробничого
ТРаВМаТиЗМУ i захворювань, розробляти щорiчно i аналiзувати виконаннrI
невiдкладних заходiв щодо попередження виробничого травматизму.

5.1.8. Створити атестацiйну комiсiю для органiзацii i проведення атестацii
робочих мiсць за умовами працi, включившИ до iT складу представникiв
профспiлкового KoMiTeTy.

5.1.9. Проводити один раз на п'ять poKiB атестацiю робочих мiсць
за умовами працi.

Проводити позачергову атестацiю робочих мiсць за умовами працi у разi
аргументованого звернення профспiлкового koMiTeTy або працiвника, про
наявнi на його робочому мiсцi несприятливi умови працi.

5.1.10. За результатами атестацii робочих мiсць вживати заходiв щодо
покращання умов працi, медичного обслуговування, оздоровлення працiвникiв
та надаНня iM вiдповiдних пiльг i компенсацiй, а саме: пiдтвердити право

заходiв для надання допомоги потерпiлим,
професiйних аварiйних (рятувальних) служб
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На ЩОРiЧНУ ДОДаТкову вiдпустку за роботу iз шкiдливими i важкими умовами
ПРаЦi (Щодаток 5), згiдно Щодаткiв Jф 1, 2 затвердженому Постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 17.11.1997 j\Ъ 1290, забезпечити молоком працiвникiв,
ЗаЙНЯТИХ на роботах iз шкiдливими умовами працi, якi мають на це право
(Щодаток 13).

5.1.11. Забезпечити нLlrежне технiчне утримання машин, механiзмiв,
СПОРУД, бУдiвель, виробничого обладнання та устаткування щодо ik безпечного
ВИКОРисТаНн\ проводити перiодично, згiдно нормативних aKTiB з охорони
працi, експертизу ix технiчного стану.

5.|.l2. Щорiчно планувати та реалiзовувати заходи щодо пiдготовки
примiщень структурних пiдроздiлiв МРЩ до роботи в осiнньо-зимовий перiод.

5.1"13. Забезпечувати безкоштовно працiвникiв, якi працюютъ на роботах
З ШКiДЛиВиМи i небезпечними умовами працi, а також на роботах пов'язаних iз
ЗабРУдненням або здiйснюваних в несприятливих температурних умовах
СаНiтарним та спецiальним одягом, спецвзуттям i iншими засобами
iндивiдуального захисту за встановленими нормами (Щодаток 14).

5.1.14. Забезпечувати у разi передчасного зношення засобiЪ
iндивiдуального захисту не з вини працiвника за рахунок коштiв мрц
своечасну замiну, ремонт або вiдновлення.

5.1.15. Працiвникам, якi працюють на роботах, пов'язаних
iЗ ЗабРУдНенням або впливом на шкiру шкiдливо дiючих речовин, видавати
беЗцлатно За встановленими нормами мийнi та знешкоджуючi засоби
(Щодаток 15).

5.1.16. Надавати працiвникам MPI_{, що працюють в холодну пору року на
ВiдКритому повiтрi (сторожам, прибирzulьникам територiй) та iншим категорiям
ПРацiвниКiв у випадках, передбачених законодавством спецiальнi перерви для
Обiгрiвання i вiдпочинку, якi включаються у робочий час (Щодаток 1б), а також
ОбЛаднати примiщення для обiгрiвання i вiдпочинку таких працiвникiв.

5.L|7. В лабораторii центру вчасно проводити обстеження медичних
працiвникiв, якi контактуютъ з кров'ю та здiйснюють парентераrrьнi
манiпуляцii на носiйство Bipycy гепатиту В.

5.1.18. За рахунок коштiв МРЦ органiзовувати проведення перiодичних
(ПРОтягом трудовоi дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на
ВаЖКИХ РОбОтах, роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами працi.

Пiд час проходження працiвниками
зберiгати за ними середнiй заробiток на
медогляду.

перiодичного медичного огляду,
встановлений час проходження

5.1.19. Вiдсторонювати вiд роботи працiвникiв, якi без поважних причин
ухиляються вiд проходження обов'язкового медичного огляду.

5.1.20. Працiвникiв, якi потребують за станом здоров'я наданшI легшоТ
роботи, переводити, за iх згодою, тимчасово або без обмеження строку на iншу
роботу у вiдповiдностi з медичним висновком. Оплату працi у таких випадках
проводити згiдно чинного законодавства.

Не ДОПУскаТи працiвникiв до роботи, яка протипоказана iM за станом
здоров'я.
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5.I.21. Проводити систематичний аналiз стану захворюваностi i випадкiв
тимчасовоi непрацездатностi та вживати заходiв до усунення причин
захворювань.

5.1.22. Органiзувати проведення своечасного розслiдування i облiку
коЖноГо випадку травмування працiвникiв та територii МРЦ, нещасного
ВИПаДКУ, ПРОфесiЙного захворювання або аварii на виробництвi. Забезпечити
безУмовне виконання зазначених комiсiею з розслiдування нещасного випадку
На ВИРОбництвi органiзацiЙно-технiчних заходiв щодо усунення причин
нещасного випадку на виробництвi для запобiгання ik у майбутньому.

5.|.2З. Зберiгати середню заробiтну плату за працiвником на перiод
ПРИПИНення роботи, якщо створилась виробнича ситуацiя, небезпечна для його
ЖИТТя Чи здоров'я, або працiвникiв, якi його оточують, в навколишнього
СеРеДоВиЩа. Факт наявностi такоi ситуацii пiдтверджуеться спецiалiстом
З ОХОРОНИ ПРацi МРЦ З участю представника профспiлки, а в разi виникненнrI
конфлiкту вiдповiдним державним органом нагляду за охороною працi
за участю представника профспiлки.

5.1.24. Зберiгати за працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку
З НеЩасНим випадком на виробництвi, мiсце роботи та середню заробiтну плату
На ВеСЬ перiод до вiдновлення працездатностi або встановлення iнвапiдностi.
У РаЗi неМожливостi виконання потерпiлим попередньоi роботи, забезпечити
його перепiдготовку та працевлаштування.

5.|.25. Забезпечувати Bcix працiвникiв санiтарно-побутовими
ПРИМiщенняМи та ix утримання вiдповiдно до Санiтарних норм i,rрu""п-гiгiени.

5.|.26. За рахунок коштiв МРЦ проводити навчання членiв KoMicii
З ПиТанЬ охорони працi, надавати iM вiльний вiд основноi роботи час
iЗ ЗбеРеЖенням заробiтноi плати для зztлучення до перевiрок стану умов,
безпеки працi та розслiдування нещасних випадкiв.

Систематично проводити за встановленими графiками
iнструктаж та перевiрку знань з охорони працi працiвникiв, якi
Роботах з пiдвищеною небезпекою або там, де е потреба у професiйному
доборi.

Проводити щомiсячно днi охорони працi за участю представникiв
профспiлковоi сторони.

5.|.27. Не залучати жiнок до важких робiт та пiдйому i перемiщення
РеЧеЙ, ВаГа яких перевищуе встановленi для них граничнi норми (граничнi
норми пiдiймання i перемiщення важких речей жiнками затвердженi наказом
МОЗ УкраIни вiд 10.|2.1993 j\Ъ 24|).

5.1.28. Витрати на заходи з охорони працi з розрахунку на кожного
ПРаЦЮЮЧоГо встановити не менше розмiру законодавчо встановленоi
мiнiмальноi заробiтноi плати.

5.|.29. ПОСилити контроль за виконанням вимог Правил внутрiшнього
розпорядку щодо заборони палiння в примiщеннях МРЦ.

5.1.30. Застосовувати до працiвникiв заходи економiчного стимулювання
За УЧаСТЬ Та iнiцiативу у здiЙсненнi заходiв щодо пiдвищення рiвня безпеки
та полiпшення умов працi (ст.25 Закону УкраiЪи <Про охорону працi>).

навчання,
зайнятi на



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

5.25. Своечасно iнформувати вiдповiдних посадових осiб про виникнення
НебеЗпечних та аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, дiльницi, в cTpyкTypнolury
ПiДРОЗдiлi. Особисто вживати посильних заходiв щодо ik запобiгання
та усунення.

5.2.6. Утримуватися вiд курiння тютюнових виробiв та електронних
систем доставки нiкотину на територii MPL{.

5.2.7. Щбайливо та рацiонально використовувати майно центру,
не допускати його пошкодження чи знищення.

5.3. Профспiлкова сmорона зобов'язу€mься:
5.3.1. Забезпечувати громадський контроль за додержанням

ЗаКОНОДаВства про охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов
ПРацi, Н€}JIежних виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченням
ПРацiвникiв спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами колективного
та 1ндивlду€lльного захисту.

5.З.2. ЗДiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за роботу

адмiнiстрацii негайного припинення
необхiдний для усунення цiеi загрози.

i здоров'я оточуючих людей пiд час перебування на територii МРЦ.

в шкiдливих i небезпечних умовах,
здоров'ю працiвника.

5.3.3. У разi загрози життю або

вiдшкодуванням шкоди, заподiяноi

здоров'ю

],' ,dлl
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5. 2. Працiвнuка MPI{ зобов'язуеmься:
5.2.|. ЗНати Та виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi,

ДОВеДеНИх До них у встановленому порядку, правил експлуатацii медичноi
апаратури, устаткування, машин та iнших засобiв, що використовуються
в роботi, поводження з лiкувальними газами тощо.

5.2.2. Використовувати засоби iндивiдуаrrьного
передбачених правилами технiки безпеки працi.

5.2.З. Проходити у встановленому порядку та
i перiодичнi медичнi огляди.

захисту у випадках,

в строки попереднiй

працiвникiв вимагати вiд
робочих мiсцях, на час,

здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за роботу в
ШКiдливих i небезпечних умовах, вiдшкодуванням шкоди, заподiяноi здоров'ю
працiвника.

5.З.4. Iнформувати працiвникiв про ik права i гарантiТ в сферi охорони
працi.

5.3.5. Брати участь у:
- У РОЗРобцi прогрOм, положень, лока_пьних нормативних aKTiB з питань

охорони працi в MPI_{;

ПРОПОЗИЦii ЩоДо полiпшення умов працi, медичного обслуговування,

робiт на

ОЗДоровлення працiвникiв, надання iM вiдповiдних пiльг i компенсацiй;
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- РОЗСЛiДУВаНнi нещасних випадкiв, професiйних захворювань, аварiй,
СКЛаДаннi aKTiB про нещасниЙ випадок на виробництвi, готувати своi висновки i
пропозицii, представляти iнтереси потерпiлого.

Роздiл б. СОЦIАЛЬНО-ТРУДОВI ПIЛЬГИ, ГАРАНТIi ТА
КОМПЕНСАЦIi

6. 1, AdMiHicmp а щiя з о бо в'язу €mь ся :
б.1 .1. Сприяти працiвникам у навчаннi та пiдвищеннi квалiфiкацii.
6.|.2. Надавати працiвникам матерiальну допомогу для оздоровлення

У розмiрi.посадового окладу пiд час надання основноi щорiчноi вiдпустки.
6.1.3. Створити спiльно iз профспiлковим KoMiTeToM на паритетних

ЗаСаДаХ комiсiю iз загальнообов'язкового державного соцiального страхування
та забезпечити належнi умови fi дiяльностi (ч. 3 ст. 30 Закону УкраiЪи <Про
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування>).

6.1.4. Здiйснювати, за участю профспiлковоi сторони, щокварт€rльний
аналiз стану тимчасовоi непрацездатностi та причин захворювань.

вживати заходiв до зниження захворюваностi працiвникiв i
робочого часу через хвороби.

6.1.5. Вiдповiдно до cTaTTi l7 Закону Украiни <<Про забезпечення
прав та можливостей жiнок i чоловiкiв:

- СТВОРЮВаТи Умови, якi дозволяли б жiнкам i чоловiкам працювати на
рiвнiй ocHoBi;

забезпечувати жiнкам i чоловiкам можливiсть сумiщати трудову
дiяльнiсть iз сiмейними обов'язками;

- здiЙснювати piBHy оплату працi жiнок i чоловiкiв при однаковiй
.l.

квЕlлlФlкацll та однакових умовах пращ;
- ВЖиВаТи заходiв щодо створення безпечних для життя i здоров'я умов

РОботи, а також щодо унеможливлення та захисту вiд випадкiв сексу€rльних
домагань, iнших проявiв насильства за ознакою cTaTi.

6.1.6. Забезпечувати збереження архiвних документiв, згiдно яких
ЗдiЙснюеться оформлення пенсiй, iнвалiдностi, отримання пiльг i компенсацiй,
в термiни визначенi законодавством.

6.|.7. Надавати працiвникам, ветеранам працi, пенсiонерам, якi вже не
ПРаЦЮЮТь в МРЩ, за ik зверненням, на пiльгових умовах, згiдно визначеного
Спiльно з профспiлковою стороною порядку, автотранспорт, спецiальну TexHiKy
та iHBeHTap тощо.

6.1.8. Сприяти органiзацii новорiчних святкових вистав для дiтей
спiвробiтникiв.

6.2. Профспiлкова сmорона зобов'язуеmься:
6.2.1. Контролювати цiльове використання коштiв на виплату соцiальних

пiльг, цроведення культурно-масових заходiв, доводити iнформацiю до членiв
трудового колективу.

втрат

рiвних
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6.2.2. Здiйснювати контроль
за загалънообов'язковим державним
з тимчасовою втратою працездатностi та
i похованням. Представляти iнтереси
страхуванням.

за наданням соцiальних послуг
соцiальним страхуванням у зв'язку
витратами, зумовленими народженням
працiвникiв у KoMicii iз соцiального

6.2.З. Контролювати питання оформлення в МРЦ документiв для
призначення пенсiй працiвникам, зокрема, щодо:

перевiрки правильностi записiв у трудових книжках осiб, якiй
НаЙближчим часом виходитимуть на пенсiю та вжиття заходiв для
витребування необхiдних додаткових документiв;

пiдтверлжують перiоди роботи працiвникiв та отримувану ними заробiтну
плату;

забезпечення н€шежного
пiдтверджують право працiвникiв,
важкими умовами працi, на пiльгове

6.2.4. Сприяти проведенню

- НаПаГОДЖення в МРЩ нztлежного облiку i зберiгання документiв, якi

облiку зберiгання документiв, якi
зайнятих на роботах зi шкiдливими та

пенсiйне забезпечення.
оздоровлення, сiмейного вiдпочинку i:a

лiкУвання працiвникiв, органiзувати оздоровлення дiтей у дитячих таборах.
6.2.5 . Органiзовувати проведення культурно-масових i оздоровчих заходiв

для працiвникiв МРЦ та членiв ik сiмей.
6.2.6. Органiзовувати сiмейнi вечори, вечори вiдпочинку, присвяченi

Новому року, 8 Березня, професiйним святам i т.п.
6.2.7. З метою соцiального захисту працiвникiв - членiв профспiлки,

за ik заявою, видiляти матерiальну допомогу з профспiлкового бюджету:
- працiвникам, KoTpi в поточному роцi виходять на пенсiю - 500,00 црн.;

В раЗi хвороби працiвника чи членiв його ciM'i (чоловiк, дiти)
200 - 300 грн.;. ,

- на поховання близьких рiдних працiвника - 500,00 грн.
6.2.8. Придбати новорiчнi подарунки для дiтей працюючих членiв

профспiлки.
6.2.9. Здiйснювати контроль за роботою та утриманням об'сктiв

СОЦiальноi сфери (побутовi кiмнати тощо), за результатами перевiрок скJIадати
ВiДПОвiднi акти, доводити iх до вiдома керiвництва i, в разi потреби, вимагати
усунення виявлених недолiкiв.

6.2.10. Надавати посильну допомогу в органiзацiТ поховання в випадках
cMepTi працiвника МРЩ або близьких рiдних.

6.2.|I. Перiодично iнформувати начаJIьника центру-лiкаря про
ЗабезпеченнrI рiвного ставлення до чоловiкiв i жiнок в MPI_{ (представленiсть
Жiнок i чоловiкiв на рiзних рiвнях органiзацii, оплата працi) та надавати
ПРОПоЗицii щодо можливих заходiв для нЕuIагодження комунiкацii та взаемодii
з працiвниками.

6.2.12. Щорiчно звiтувати на профспiлкових зборах про роботу з питань
протидii дискримiнацii за ознакою cTaTi.
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6.3. Сmорона doMoBuJ.ucb :
6.3.1. ЗабезПечувати надання працiвникам соцiальних гарантiй, пiльг

та компенсацiй понад Ti, що передбаченi законодавством, за рахунок
спецiального фонду.

6.3.2. Сприяти користуванню членами трудового колективу
можливостями щодо медичного обслуговування, путiвками до оздоровчих
i профiлактичних закладiв та iншими послугами i пiльгами згiдно 

|

з Положенням мрц та цим ,.щоговором, а для членiв профспiлки додатково,
передбачених рiшеннями виборних органiв профспiлки, ii органiзацiй Bcix
piBHiB.

6.з.3. Сприяти та надавати переваry у призначеннi головою KoMicii
iз соцiального страхування одного з членiв профспiлкового KoMiTeTy.

6.З.4. Клопотати перед Щепартаменту охорони здоров'я та реабiлiтацiiмвс Укратни про видачу працiвникам путiвок на реабiлiтацiю, оздоровлення,
вiдпочинок до Медичних реабiлiтацiйних центрiв мвс Укратни з частковою
оплатою за рахунок працiвника - З0%.

6.З.5. Напередоднi вiдзначення Щня медичного працiвника вшановуваiи
кращих працiвникiв занесенням на .Щошку пошани центру вiдповiдно
ДО Положення про порядок занесення працiвникiв МРЦ МВС УкраiЪи
<Пiвденний Буг> на,Щошку пошани (Щодаток 17).

роздiл 7. гАрАнтIi дIяльностI проФспIлки
Адмiнiстрацiя визнае профспiлковий KoMiTeT ПервинноТ профспiлковоi

ОРГаНiЗаЦii МРЦ повноважним представником iHTepeciB працiвникiв, якi
- працюють в зqкладi i погоджус з ним своi дiт, накази та iншi локальнi

нормативнi акти з питань, що с предметом цього Щоговору.
7. 1. AdMiHicmp а цiя з о б о в' язу €mь ся :

7.1.I. Забезпечувати реалiзацiю прав та гарантiй дiяльностi профспiлки,
встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в дiяльнiсть,
обмеження прав профкому або перешкоджання ik здiйсненню.

7 .I.2. За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi с членами профспiлки,
ЩОМiСячно безоплатно утримувати iз заробiтноi плати та перераховувати, у
безготiвковому порядку протягом ЗД банкiвських днiв пiсля виплати заробiтноi
плати, на рахунок профспiлковоi органiзацii членських BHeckiB.

7.|.3. Щля забезпечення дiяльностi профспiлкового KoMiTeTy, проведення
ПРОфСпiлкоВих зборiв працiвникiв, для ведення культурно-освiтньоi, оздоровчоi
РОбОТИ, наДавати безкоштовно примiщення з yciM необхiдним обладнанням,
ЗВ'ЯЗКОМ, оПuulенням, освiтленням, прибиранням необхiднi для роботи
профорганiзацii.

ЗабеЗпечувати профспiлковiй органiзацii можливiсть розмiщувати власну
iНфОРмацiю у примiщеннях i на територii МРЦ в доступних для працiвникiв
мiсцях.
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7.|.4. НаДавати членам профспiлкового KoMiTeTy, незвiльненим вiд cBoix
посадових обов'язкiв, вiльний вiд роботи час iз збереженням середнього
заробiтку для виконання громадських обов'язкiв в iHTepecax членiв профспiлки
i трудового колективу:

- головi профспiлкового KoMiTeTy - З години на тиждень;
- членам профспiлкового KoMiTeTy - 2 години на тиждень.
7.|.5. У випадках, коли виконання громадських обов'язкiв в iHTepecax

ТРУДОВоГо колективу пов'язане з виiЪдом у вiдрядження (навчання, наради,
СеМiнари), то витрати, пов'язанi з цим, здiйснювати за рахунок коштiв МРЦ.

7.|.6. Надавати можливiсть профспiлковiй cTopoHi безперешкодно
ВiДВiДУватИ та оглядати мiсця роботи, ознайомлюватись з документами, що
стосуються трудових прав та iHTepeciB працiвникiв, для здiйснення
|ромадського контролю за дотриманням законодавства про працю, станом
ОХОРОНИ ПРацi, виконанням Колективного договору, перевiряти розрахунки
з оплати працi, використання коштiв на соцiшrьнi та культурнi заходи.

7.\.7. На Принципах соцiального партнерства проводити зустрiчi,
КОНСУльтацii, iнформувати профспiлкову сторону (трудовий колектив) прЬ
плани i напрямки розвитку МРЩ.

7.1.8. Брати участь у заходах профспiлковоi сторони на ii запрошення.
сmоронu dotwoBullucb негайно i безпосередньо спiвпрацювати в разi буд"-

ЯКОГО Конфлiкту або порушення умов колективного договору з метою знайти
взаемно прийнятне рiшення проблем, якi виникли.

РОЗДiЛ 8. ГАРАНТII ПРАЦIВНИКАМ - ЧЛЕНАМ ПРОФСПIЛКИ

8. 1. AdMiHicmp ацiя з о б о в' язу еmь ся :

змlн органiзацii працi, тому числ1 реорганiзацii або
ПеРепрофiлювання закладу, скорочення чисельностi або штату працiвникiв;

- ВияВЛеноi невiдповiдностi працiвника заЙманiй посадi або виконуванiй
РОбОтi внаслiдок недостатньоi квалiфiкацii або стану здоров'я, якi
перешкоджають продовженню цiеi роботи;- СисТематичного невиконання працiвником без поважних причин
ОбОв'язкiв, покладених на нього трудовим договором або правилами
внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiше
ЗасТосовув€uIися заходи дисциплiнарного або громадського стягнення;

- Проryлу (у тому числi вiдсутностi на роботi бiльше трьох годин
протягом робочого дня) без поважних причин;

- нез'явлення на роботу протягом бiльш нiж чотирьох мiсяцiв пiдряд в

0
о\

результатi тимчасовоi непрацездатностi,реЗультатl тимчасовоi непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки по вагiтностi i
поЛоГах, якщо законодавством не встановлений тривалiшiй TepMiH збереження
МiСця роботи (посади) при певному захворюваннi. За працiвниками, якi
ВТРаТили Працездатнiсть у зв'язку з трудовим калiцтвом або професiйним
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(посада)
працездатностi або встановлення iнвалiдностi;

зберiгаеться до вiдновлення

- появи на роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або
токсичного сп'янiння;

- винних дiй працiвника, який безпосередньо обслугову€ грошовi, ToBapHi
цiнностi, якщо цi дii дають пiдстави для втрати довiри до нього з боку
роботодавця.

з метою визначення наявностi такого права, iнформацiя про вихiд
(виключення) працiвника з лав профспiлки надасться у триденний TepMiH з дня
припинення членства.

випадках:
- визначення переважного права

чисельностi i штату працiвникiв за
кваrriфiкацii;

8.I.2. Розглядати рекоМендацiI (пропозицii) профспiлкового KoMiTeTy у

на заJIишення на роботi при скороченнi
умов piBHoi продуктивностi працi та

у разi неврахування зазначених рекомендацiй (пропозицiй)
ПРОфСПiЛкоВоГо KoMiTeTy, надавати вiдповiднi обцрунтованi запереченнrI.

8.1.3. На запрошення брати участь у засiданнях профспiлкового KoMiTeTy,

розгляду подання Адмiнiстрацii
пiдстав, передбачених у пунктi

зборах первинноi профспiлковоi органiзацiТ.

8.2. Профспiлкова сmорона зобов'язуеmься:
8.2.1. Щотримуватись наступного порядку

про надання згоди на звiльнення працiвника з
8. 1. 1 Колективного договору:

ПРОфКОМ РОЗГлядае в п'ятиденний TepMiH обrрунтоване письмове подання
Адмiнiстрацii, пiдписане нач€шьником або iншою особою, яка надiлена правом
розiрвання трудових договорiв з працiвниками, про надання згоди на
розiрвання трудового договору з працiвником.

ПОДання Адмiнiстрацii розглядасться у присутностi працiвника, на якого
воно внесене. Розгляд подання за вiдсутностi працiвника допускаеться лише
за його письмовою заявою. За бажанням працiвника вiд його iMeHi може
виступати iнша особа. Якщо працiвник або його представник не з'явився на
засiдання профспiлкового KoMiTeTy незаJIежно вiд причин, розгляд заяви
вiдкладаеться до наступного засiдання в межах 15-ти денного TepMiHy. Лише
У РаЗi ПОВТорного нез'явлення працiвника (його представника), без поважних
ПРИЧИН, ПОДаННЯ Адмiнiстрацii може розглядатися за вiдсутностi працiвника.
участь представника Адмiнiстрацii при розглядi цього питання
не е обов'язковою.

ПРОфКОМ повiдомляе Адмiнiстрацiю про прийняте рiшення у письмовiй
фОрмi В триденний TepMiH пiсля його прийняття. У разi пропуску цього TepMiHy
ВВаЖаеТЬСЯ, ЩО профспiлковиЙ KoMiTeT дав згоду на розiрвання трудового
договору.

оц
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8.2.2. Забезпечити надання безоплатних консультацiй для членiв
профспiлки з питань працi та iT оплати, охорони працi, пенсiйного
забезпеЧення, соцiального страхування Т8, за необхiдностi, представництво
iHTepeciB членiв профспiлки в KoMicii по трудових спорах.

8.2.З. Забезпечити органiзацiю та проведення культурного дозвiлля для
членiв профспiлки та ix дiтей в межах видаткiв на вiдповiднi заходи.

8.2.4. Надавати членам профспiлки матерiальну допомоry при потребi
у дороговартiсному медичному лiкуваннi та в iнших випадках.

8.2.5 . Забезпечити часткове вiдшкодування документ€UIьно пiдтверджених
витраТ ciM'T, пов'язаних з похованням члена профспiлка або членiв його ciM'i
межах видаткiв на вiдповiднi заходи.

8.2.6. Забезпечити путiвками на санаторно-курортне лiкування,
оздоровлення та вiдпочинок з частковою компенсацiею BapTocTi для членiв
профспiлки в межах видаткiв на вiдповiднi заходи.

8.2.7 . Здiйснювати контроль за станом лiкувально-профiлактичноi роботи
з працiвниками - членами профспiлки, якi часто i тривалий час хворiють.

8.2.8. Забезпечувати правовий та соцiалъно-економiчний захиiт
вивiльнюваних працiвникiв - членiв профспiлки.

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

З метою забезпечення реалiзацii положень цього договору, здiйснення
контролю за його виконанням сmоронu doMoBllJ.ucя:

1. Контроль за ходом виконання Колективного договору здiйснювати не
РiДШе ОДного разу на piK спiльною комiсiею, сформованою Сторонами
(Щодаток 18).

2. ОДИН Р€В На piK, у першому кварталi, спiльно розглядати пiдсумки
виконання Колективного договору за попереднi pik, заслуховувати звiт
Адмiнiстрацii та голови профспiлкового koMiTeTy щодо взятих на себе
зобов'язань на зборах трудового колективу.

3. НаДаваТи повноважним представникам cTopiH на безоплатнiй ocHoBi
наявну iнформацiю та документи, необхiднi для здiйснення контролю за
виконанням договору.

4. У РаЗi несвоечасного виконання або невиконання зобов'язань
(положень) аналiзувати причини та вживати TepMiHoBi заходи щодо
забезпечення ik реалiзацii.

за виконання взятих зобов'язань.
б. У разi виникнення спiрних питань щодо застосування

спiльно надавати роз'яснення.
7. У РаЗi Порушення чи невиконання зобов'язань Колективного договору

з вини конкретноТ посадовоi особи MPI], а також ненаданi нею iнформацii,
необхiдноi для ведення колективних переговорiв i здiйснення контролю за

5. Сторони, якi уклаJIи договiр, несуть безпосередню вiдповiдальнiсть

цього договору

"|f
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!одаток 1

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацiТ МРЦ МВС Украiни
<Пiвденний Буг> ВсеукраiЪськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ Украiни на2022-
202З роки

ПРОТОКОЛ NЬ 1

20.01.2022

зборiв трудового колективу МРЦ МВС Украiни кПiвденний Буг>

м. Хмiльник

Перебува€ на облiку - 171 чол.
Присутнiх на зборах - 128 чол.

Голова зборiв - Мудрий О. I.

- Околодько Р. М.Секретар зборiв

Порядок денний:
1. Затвердження колективного договору.

СЛУХАЛИ:
Сременко С.В. - реестратора медичного, члена профспiлкового KoMiTeTy

центру. На розгляд працiвникам МРЦ був поданиЙ проект колективного
договору. .Що цъого проекту були BHeceHi пропозицii, що надiйшли в ходi
попереднього обговорення. Були також BHeceHi oKpeMi HoBi положення до
проекту колеkiивного договору.

начzLIIьника центру з медичних питань - лiкар, Вознюк Ю.Л. - т.в.о. заступника
нач€Lпьника центру з загаJIьних питань, Тарасова А.М. - головна медична
сестра, Вознюк О.П. - iнженер з охорони працi, KopHieHKo Т. Ю. - директор
пансiонату, МудриЙ 0.I. - нач€Lпьник центру - лiкар, якi в своiх виступах
УХВ€tЛили як oKpeMi роздiли та положеннrI колективного договору, так i
колективний договiр в цiлому.

Результати голосуваннrI: <<Зо> - 128 чол.
<<Проти>> - не було

Голова зборiв О. I. Мудрий

Секретар

<Утримався)) - rlё було.

Р. М. Околодько
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ПОГОДЖЕНО

Щодаток 2
до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС УкраiЪи
кПiвденний Буг> Всеукраiнськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраiЪи на2022-
202З роки

МВС УкраiЪи
г) - лiкар

О. I. Мудрий

прАвилА

якостi

вiдповiдно
реабiлiтацi

мiнiмального

до чинного законодавства та Положення про Медичний
йний центр МВС УкраiЪи <Пiвденний Буг>.

1.3. Правила внутрiшнього трудового розпорядку мають цiль
допомагати виховувати працiвникiв (лiкарiв, середнiй та молодший медичний
персон€Lл, iнженерно-технiчних працiвникiв, робiтникiв i службовцiв) в дусi
свiдомого ставлення до працi, змiцнювати трудову дисциплiну, органiзову"ur"

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова профспiлкового
KoMiTeTy Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украiни
(Пi Всеукраiнськоi

MiHicTepcTBa
:раlни

М. Околодько

внутрlшнього трудового розпорядку
Медичного реабiлiтацiйного центру МВС Украiни <<Пiвденний Буг>>

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. цi Правила внутрiшнього трудового розпорядку розробленi

вiдповiдно до Конституцii УкраiЪи, чинного трудового законода".r"u. Згiдно
конституцii Украiъи кожен громадянин мас право на працю, тобто
на одержання гарантованоi роботи з оплатою працi вiдповiдно до ii кiлькостi
та якост1 1 не нижче встановленого державою мiнiмального розмiру, вкJIючаючи
право на вибiр професii, роду занять i роботи вiдповiдно до покликання,
здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та з урахуванням суспiльних потреб.

В Медичному реабiлiтацiйному центрi мвС Украiни <<Пiвденний Ёуг>(Даrri i\'tРЦ) Трудова дисциплiна грунтуеться на свiдомому виконаннi
працiвниками cBoix трудових обов'язкiв i е необхiдною умовою органiзацii
ефективноТ працi i трудового процесу.

трудова дисциплiна забезпечуеться методами переконання та заохочення
до сумлiнноi працi. !о порушникiв дисциплiни застосовуються заходи
дисциплiнарного та громадського впливу.

1.2. Правила внутрiшнього трудового розпорядку мрЦ розроблено



працю на науковiй ocнoBi, рацiон€tльно використовувати робочий час,
забезпечувати наJIежний piBeHb медичноi допомоги та санаторно-курортних
послуг пацiснтам закладу.

1.4. Bci питання, пов'язанi з застосуванням правил внутрiшнього
трудового розпоряДКУ, вирiшуються керiвництвом MPI_{ в межах даних прав,

зобов'язана подати TaKi
а) паспорт;
б) ДОВiДКУ ПРО Присвоення iдентифiкацiйного номеру платника податкiв;

а у випадках, передбачених дiючим законодавством i правилами внутрiшнього
трудового розпорЯДКУ, спiльно або по узгодженню з профспiлковим KoMiTeToM.

П. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ
2.1. Працiвники реалiзують право на працю шляхом укладення трудового

договорУ про робОту в MPI_{ вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украiни.
2.2^ Прийняття на роботу до мрц здiйснюетъся на пiдставi письмовоi

заяви працiвника.
2.З. ВiдПовiднО до cTaTTi 24 КЗПП УкраiЪи при прийнятгi на роботу

адмiнiстрацiя мрЦ може вимагати, а особа, що влаштовусться на роботу,
документи:

в) паперОву трудОву книжКу, офорМленУ у встановленому порядку (за ii
наявностi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсть iз реестру застрахованих осiб
,Щержавного реестру загаJIьнообов'язкового державного соцiального
страхування;

г) свiдоцтво про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування
(його пред'явлення пiд час укладання трудового договору передбачено
п.17 Порядку видачi свiдоцтва про загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування, затвердженого постановою КМУ вiд 22.08.2000 J\IblЗ06);

Д) ДОВiДКа Про звiльнення (дrr" осiб, звiльнених з мiсця вiдбування
кримiналъного покарання);

е) документи, Що засвiдчують право особи на пiльги (свiдоцтва про
народження дiтей, посвiдчення учасника бойових дiй, посвiдчення учасника
лiквiдацii наслiдкiв аварii на ЧАЕС тощо);

Ж) ДОВiДКа МСЕК за формою Jф 157-1/о, iндивiдуальна програма
реабiлiтацii, пенсiйне посвiдченнrl (для осiб, яким встановлено iнвалiднiсть).

2.4. Вiйськовослужбовцi, звiльненi iз Збройних Сил УкраIни та iнших
вiйськових формувань, створених вiдповiдно до законодавства УкраiЪи
та вiйськовослужбовцi, звiльненi iз Збройних Сил колишнього Союзу РСР,
пред'являють вiйськовий квиток або тимчасове посвiдчення

до призовноi дiльницi.
2.5. особи, якi влаштовуються на роботУ, Що вимагас спецiальних знань,

зобов'язанi подати вiдповiднi документи про ocBiTy чи професiйну пiдготовку
(диплом, атестат, посвiдчення), копii яких завiряються в установленому
порядку i залишаються в особовiй справi працiвника.

2.6. Особи, якi приймаються на роботу до мрц, зобов'язанi подати
медичний висновок про вiдсутнiсть протипоказань для роботи в закладi.



2.7. ГlРи Укладаннi трудового договору забороняеться вимагати вiд осiб,
якi поступають на роботу,
прин€lлежнiсть, походження,
передбачено законодавством.

з керiвником структурного пiдроздiлу.
2.9. Право приймання працiвникiв на роботу мае начальник центру -

лiкар, або особа призначена виконувати обов'язки начальника центру на час
його вiдсутностi.

2.10. Укладення трудового договору оформляеться нак€вом начальника
ценТрУ - лiкаря, з яким працiвник ознаЙомлюсться пiд пiдпис. В наказi мае бути
зазначено: найменування посади (професii) вiдповiдно до ,.Щержавного
класифiкатора професiй Украiни, штатного розкладу i визначенi умови роботи
та оплати працi.

2.||. При прийняттi на роботу вiдповiдно до вимог Закону Украiни <Про
захист персон€tльних данию) вiд 01.06.2010 Ns 2297-YI отримати вiд працiвника
письмову згоду на обробку його персон€Lльних даних.

2.|2. При укладеннi трудового договору може бути обумовлене угодою
cTopiH випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка
Йому доручасться, строком до трьох мiсяцiв, oKpiM робiтникiв, яким може
встановлюватися строк випробування до одного мiсяця.

2.|3. На працiвникiв, якi пропрацюв€tли бiльше 5 днiв, ведуться паперовi
трУдовi книжки в порядку, встановленому дiючим законодавством, за ix
бажанням вносяться записи про прийняття на роботу, переведення та
звiльнення, заохочення та нагороди за успiх в роботi.

За бажанням особи, яка приймаеться на роботу вперше, оформлясться
паперова трудова книжка.

2.|4. Працiвники МРЩ можуть працювати за сумiсництвом вiдповiдно
ДО ЧИНноГо Законодавства. На тих хто працюе за сумiсництвом, трудовi книжки
ведутъся за основним мiсцем роботи.

33

вiдомостi про ik партiйну та нацiональну
прописку та документи, подання яких не

2.8. Працiвник, який приймаеться на роботу, проходить спiвбесiду

2.I5. У разi прийняття на роботу або переведення працiвника МРЦ
в установленому порядку в iнший пiдроздiл керiвник
уповноважена особа у вiдповiдностi до ст. 29 КЗпП
до початку роботи:

пiд розпис про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буд.
ПРаЦЮВаТи, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто,
Та Можливi наслiдки ix впливу на здоров'я, Його права на пiльги i компенсацii
За роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i Колективного
договору;

- ОЗнаЙомити працiвника з цими Правилами та Колективним договором,
Правилами етичноi поведiнки працiвникiв MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ
УкраiЪи, територi€ulьних органiв, закладiв, установ i пiдприемств, що належать
до сфери управлiння МВС;

пiдроздiлу або iнша
Украiни зобов'язаний
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- визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними

для роботи засобами;
- провести з працiвником ввiдний iнструктаж з

безпеки, виробничоТ tTapit, гiгiени працi та,i caHiTaoi
охорони працi та технiки
протипожежноi охорони

Biiдповiдною службоювlдповlдною служоою центру;
- попередити працiвника про обмеження, пов'язанi з роботою в ycTaHoBi,

визначенi Законом Украiни <про запобiгання корупцii>, дотриманнrI
Антикорупцiйноi програми МРЦ.

2.16. Працiвник повинен виконувати доручену йому роботу особисто
немас права передоручати виконання iншiй особi, за винятком випадкiв,

передбачених законодавством.
2.|7. Посадовi особи, якi опiкуються органiзацiсю безпечного ведення

робiт в MIPL{ до початку виконання cBoix обовяЪкiв перiодично, один р€в на три
РОКИ, ПРОХОДЯТЬ У ВСТаНОВЛеНОМУ ПОРЯДКУ НаВЧаНня та перевiрку знань
з охорони працi. Працiвники, зайнятi на роботах з пiдвищеною небезпекою
або там, де е потреба у професiйному доборi, щороку проходять за рахунокмрц спецiальне навчання i перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових
aKTiB з охорони працi. Щопуск до роботи осiб, якi не пройшли 

"J""u""",iнструктаж i перевiрку знань з охорони працi, забороняеться.
2.18. Припинення трудового договору може мати мiсце тiльки з пiдстав

передбачених законодавством.
2.t9. Працiвник мае право розiрвати трудовий договiр, укладений

на невизначений строк, попередивши про це нач€шьника мрц письмово за два
тижнi. У разi коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним
баЖаННЯМ, ЗУМОВЛене неМожливiстю продовжувати роботу i rоuu*"их причин,
визначених чинним законодавством, трудовий договiр пiдлягае розiрванню у
строк, якии просить працlвник.

строковий трудовий договiр пiдлягае розiрванню достроково на вимоry
працiвника В разi його хвороби або iнвалiдностi, якi перешкод*чоr"
виконанню роботи за договором, порушення керiвництвом мрц iu*о"одавства
про працю, колективного або трудового договору та з iнших поважних причин,
передбачених чинним законодавством.

2.20. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи адмiнiстрацii MPL{,
включаючи лiквiдацiю структурного пiдроздiлу, скорочення кiлькостi абоштату працiвникiв допускаеться у випадках, передбачених чинним
законодавством.

2.2|. Припинення трудового договору оформлясться нак€вом нач€Lльника
центру-лiкаря.

2.22. Працiвник, який звiльняеться, отримуе у старшого iнспектора
з кадрiв обхiдний листок та подае його до бухгалтерiт центру-не пiзнiше од"о.о
дня до дати звiльнення.

У ДеНЬ ЗВiЛЬНеННЯ аДМiнiстрацiя МРЦ зобов'язана видати працiвниковi
оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок згiдно . """"",законодавством.
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Записи до трудовоi книжки про дату та пiдстави звiлънення працiвника
заносяться вiдповiдно до дiючого законодавства за пiдписом нач€шъника центру
- лiкаря та Гербовою печаткою МРЩ.

Щнем звiльнення вважасться останнiй день роботи працiвника.

III. OCHOBHI ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ
З. 1 . Працiвники МРЦ мають право на:
3.1.1. Захист професiйноi честi та гiдностi.
3.|.2. Забезпечення робочим мiсцем, необхiдними засобами роботи

вiдповiдно до спецiальностi та квалiфiкацii.
3.1.3. Здоровi, безпечнi та належнi умови працi, вiльний вибiр

апробованих форм, методiв та засобiв дiяльностi.
3.|.4. Оплату працi вiдповiдно до займаноi посади, квалiфiкацii а також

результатiв проведеноi роботи.
3.1.5. Щодатковi соцiальнi гарантii, пiльги, заохочення та компенсацii

вiдповiдно до Колективного договору.
3.1.6. Захищати своi законнi права й iнтереси у порядку, передбаченому

чинним законодавством.
3.2. Працiвники МРЦ зобов'язанi:
З.2.I. Ознайомлюватися з Колективним договором,

внутрiшнього трудового розпорядку мрц, посадовою iнструкцiею.
Правилами

з.2.2. Працювати чесно i сумлiнно, дотримуватись дисциплiни працi,
використовувати весь робочий час для працi, утримуватись вiд дiй, якi
перешкоджають iншим працiвникам виконувати ik трудовi обов'язки.

з.2.3. Виконувати накази, розпорядження та доручення нач€UIьника
центру_лlкаря та керlвника структурного пiдроздiлу.

з.2.4. Знати i виконувати iнструкцii користування устаткуванням та
iншими засобами, користуватись засобами колективного та iндивiдуа-пьного
захисту.

з.2.5. Виконувати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi
caHiTapii, протипожежноi безпеки, передбаченi вiдповiдним правилами та
iнструкцiями.

з.2.6. Проходити в установленому порядку попереднi та перiодичнi
медичнi огляди.

з.2.7. Щотримуватись професiйних обов'язкiв медичних працiвникiв,
щодо вимог професiйноi етики, деонтологii, збереження лiкарськоi таемницi,
надання невiдкладноi медичноi допомоги |ромадянам

екстрем€Lльних ситуацiй. Пропагувати,
здорового способу життя, надання консультативноi допомоги своiм
iнших обов'язкiв, передбачених законодавством.

з.2.8. УтримуВати свое робоче мiсце, устаткування та пристроi в чистотi i
робочому cTaHi, а також пiдтримувати чистоту в структурному пiдроздiлi та на

палити в службових примiщеннях, виконувати встановлений
: матерiальних цiнностей та документiв.

та iнших
прикладом
колегам та

територiТ МРЩ, не
порядок зберiгання

у разi нещасного випадку
у тому числi, власним
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3.2.9. Щбайливо ставитись до майна МРЦ, ефективно використовувати
машини, прилади, оргтехнiку та iнше устаткування, рацiонально витрачати
матерiали, електроенергiю та iншi матерiальнi ресурси.

з.2.10. Уважно ставитися до колег, сприяти створенню позитивно-
психологiчного клiмату в колективi, пiдтримання доброзичливих вiдносин з
колегами, дотримання норм етики та правил дiлового етикету у взаеминах з
iншими працiвниками та пацiентами центру.

з.з. КолО обов'язкiВ (робiт), якi виконуе кожен працiвник за своею
спецiальнiстю, квалiфiкацiею або посадою визначаеться професiйними
обов'язками медичних працiвникiв, а також обов'язками iнших- працiвникiв
передбачених положеннями, посадовими iнструкцiями, технiчними правилами
та iншими. документами, затвердженими в установленому порядку тарифно-
квалtфtкацtйними довiдниками робiт i професiй, квалiфiкацiйними довiдниками
посад службовцiв.

IV. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ АДМIНIСТРАЦII
Адмiнiстрацiя зобов'язана :

4.|. Правильно органiзовувати працю працiвникiв мрц, щоб кожен
працював за своею спецiальнiстю та квалiфiкацiею, мав закрiплене за ним
робоче мiсце, своечасно до початку дорученоi роботи був ознайомлений iз
поставленим завданням та забезпечений роботою на протязi всього робочого
дня (змiни): забезпечити здоровi та безпечнi умови працi, задовiльний отан
устаткуВання, а також нормативнi запаси матерiалiв та iнших pecypciB,
необхiдних для ритмiчноi роботи.

4.2. Своечасно доводити до структурних пiдроздiлiв плановi завдання,-заоезпечувати rx виконання з найменшими затратами трудових, матерiальних та
фiнансових pecypciB, здiйснюючи мiри, направленi на бiльш повне виявлення i
використання внутрiшнiх резервiв.

4.3. Створювати умови забезпечення високого рiвня лiкування, нацанIUI
медичноi допомоги пацiентам MPIf шляхом впровадження HoBiTHix досягнень
науки, технiки, рацiональних форrи розподiлу працi, удоскон€шення органiзацii i
обслуговування робочих мiсць.

4.4. Видавати заробiтну плату працiвникам MPI_{ у встановленi строки,
надавати щорiчнi вiдпустки згiдно з затвердженими графiками (наказами).

постiйно вдоскон€tлювати органiзацiю оплати працi, забезпечити
матерiальну зацiкавленiсть працiвникiв в результатах працi, забезпечити
економне i рацiон€шьне використання фо"ду заробiтноi плати, фондуматерiального заохочення, BipHo застосовувати дiючi умови оплати i
нормування працi, видавати заробiтну плату у встановленi строки.

своечасно сплачувати податки та iншi вiдрахуваннrl згiдно з чинним
законодавством.

4.5. Забезпечувати суворе дотримання трудовоi i виробничоi дисциплiни,
постiйно здiйснюючи органiзацiйну, економiчну i виховну роботу, направлену
на iT змiцнення, усунення втрат робочого часу, рацiональне використаннrI
трудових pecypciB, формування стабiльних трудових колективiв; приймати мiри
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впливу до порушникiв трудовот дисциплiни, враховуючи при цьому думку
трудового колективу.

4.6. Щотримуватись законодавства про працюючi правила охорони працi,
покращувати умови працi, забезпечувати н€tJIежним технiчним устаткуванням
Bci робочi мiсця i створювати на них умови працi, якi вiдповiдатимуть вимогам
охорони працi (правилам технiки безпеки, санiтарним нормам i правилам та
iнше). При вiдсутностi в правилах вимог, дотримання яких необхiдне для
забезпечення безпечних умов працi, керiвництво мрц за погодженням з
профспiлковим koMiTeToM, приймас мiри, якi забезпечують безпечнi умови
працi.

4.7 . Приймати необхiднi мiри по профiлактицi виробничого травматизму,
професiйних та iнших захворюваннях працiвникiв; у випадках передбачених
законодавством своечасно надавати пiльги та компенсацiт в зв'язку з
шкiдливими умовами працi (скорочений робочий день, додаткова вiдпустка,
лiкувально-профiлактичне харчування та iнше), забезпечувати у вiдповiдностi з
дiючими нормами i положеннями спецiальним одягом, спецiальним взуттям та
iншими засобами iндивiдуального захисту, органiзувати н€шежний догляд за
цими засобами.

4.8. Постiйно контролювати знання i виконання працiвниками Bcix вимог
iнструкцiй з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, протипожежноi охорони.

4.9. Забезпечувати систематичне пiдвищення дiловоi (виробничоi)
квалiфiкацii працiвникiв i рiвня ik економiчних i правових знань, створювати
необхiднi умови поеднання працi з навчанням на виробництвi i в учбових
закладах.

4.10. Здiйснювати своi обов'язки у вiдповiдних випадках спiльно, а також
з урахуванням повноважень трудового колективу.

Ч. РОБОЧИЙ ЧАС I ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
5.1. Режим робочого часу закладу це розподiл роботи протягом

конкретного к€Lлендарного перiоду. Режимом робочого часу визначаеться
кiлькiсть робочих днiв на тиждень або iнший перiод, час початку i закiнчення
роботи, час i тривалiсть перерв.

5.2. Для працiвникiв структурних пiдроздiлiв Мрц Мвс Украiъи
<<Пiвденний Бу.rr, що працюють щоденно, встановлюеться п'ятиденний
робочий тиждень з двома вихiдними днями: субота, недiля.

Початок роботи о 8Щ.

Вiдповiдно до наказУ MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни <Про
затвердження норм робочого часу для працiвникiв закладiв та установ охорони
здоров'я>> вiд 25.05.200б Jф 319 встановити норм€lJIьну трив€tлiсть робочого
тижня:

та структурних пiдроздiлiв центру (немедичних), адмiнiстративно-
управлiнському персон€lJIу, технiчних фахiвцiв i службовцiв, обслуговуючому



персоншIу, робiтникiв, молодших медичних сестер
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(aа винятком тих, хто
працюс у шкiдливих умовах працi);

_ з8,5 годин на тиждень для лiкарiв та фахiвцiв з базовою та неповною
вищою освiтою (середнього медичного персонzLлу), peecTpaTopiB медичних;

- длЯ працiвнИкiв, якi працююТь на посадах в шкiдливих умовах працi
встановлюеться скорочена тривалiсть робочого тижня вiдповiдно до Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2r.02.2OO1 J\9 16З <Про затвердження Перелiку
виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, роботЬ
в яких дае право на скорочену тривалiсть робочого тижня).

5.2. Щля Працiвникiв з шестиденним робочим тижнем трив€lлiсть робочого
дня у суботу не перевищус 5 години.

5.3. Пр" змiнних роботах для забезпечення цiлодобовоi медичноi та
лiкарськоi допомоги, а також для робiтникiв окремих направлень: чергових
молодших медичних сестер, операторiв котельнi, сторожiв, чергових водiiв,
працiвникiв iдальнi складаються графiки змiнностi i черryвань з трив€rлiстю
робочоi змiни I0, |2,24 години i подаються разом з табелями робочого часу.
час початку i закiнчення змiни вк€}зуються у графiках змiнностi затверджених
адмiнiстрацiею центру за погодженням з профкомом i доводить." дЬ вiдоЙа
працiвникiв не пiзнiше як за три днi до початку наступного мiсяця, про що
працiвник ставитъ особистий пiдпис.

ЗгiднО графiкiВ змiнностi i чергувань працiвники чергують у змiнах
piBHoMipнo, В порядкУ встановленому у графiку (ст. 52, 58 КЗпП УкраiЪи).
тривалiсть перерви мiж змiнами мас бути не менше подвiйноi тривало.ii .,ury
роботи в попереднiй змiнi.

5.4. ДлЯ працiвникiв з тривалiстю робочого дня бiльше нiж 6,5 год.
встановлювати перерву для вiдпочинку i прийому iжi тривалiстю вiд 30 хвилин
до l години.

,.Щля чергового лiкаря, сестер медичних цiлодобових медичних постiв,
оператора котельнi, KoTpi за характером роботи не можуть покидати робочi
мiсця протягом робочоi змiни, дозволити приймати iжу безпосередньо на
робочому мiсцi (ст. 66 Кзпп Украiъи). Час початку i закiнчення приймання iжi
зазначенi працiвники встановлюють самостiйно, за погодженням: медичнi
працiвники - з завiдувачем вiддiлення вiдновного лiкування та реабiлiтацii -лiкарем або з головною медичною сестрою, оператори котельнi
з нач€LIIьником котельнi, виходячи з органiзацiйних, технологiчних та iнших
чинникiв i конкретних виробничих завдань так, щоб не допускати негативного
впливу на роботу вiддiлення, котельного обладнання та центру в цiлому. Час
прийняття iki у цъому разi не вважа€ться перервою i включаеться до робочого
часу.

5.5. ВизНачити ненормований робочий день: начаJIьнику центру - лiкарю,
заступникам нач€Lльника центру, головному бухгалтеру, нач€Lльнику полiклiнiки

лiкарю, завiдувачУ вiддiлення лiкарю, директору пансiонату, головнiй
медичнiй cecTpi, старшiй медичнiй cecTpi, реестратору медичному, сестрам-
господиням, нач€uIънику котельнi, завiдувачу складу, завiдувачу виробництва,
завiдувачу клубу, бухгалтерам, eKoHoMicTy, старшому iнспектору з кадрiв,
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юрисконсульту, дiловоду, iнженерам, MexaHiKy, майстру ремонтно-будiвельноi
групи, технiку-електрику, агенту з постачання, комiрнику, каштеляну.

5.б. Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюеться для працiвникiв
BiKoM вiД 16 дО 18 poKiB - б годин. Забороняеться зutлучати працiвникiв,
молодших 18 poKiB, До нiчних та надурочних робiт i до робiт у вихiдн1 днi.

тривалiсть робочого часу для працiвникiв з режимом роботи 4о годинна тижденъ, напередоднi святкових та неробочих днiв скорочуеться
на 1 годину. Ще правило не поширюсться на тих, хто працюс на умовах
скороченого робочого тижня або неповного робочого дня.

Напередоднi вихiдних днiв тривалiсть роботи при шестиденному робочому
тижнi не може перевищувати 5 годин.

у випадках, коли святковий або неробочий день збiгаеться з вихiдним
днем, вихiдний день переноситься на наступний пiсля святкового або
неробочого.

5.7 . По домовленостi мiж працiвником i адмiнiстрацiею мрц
та за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM, при дотриманнi виробничих
iHTepeciB, працiвнику може бути встановлений iндЙвiдуаьний графiк роботи,
ELIIе при yMoBi, що початок i кiнець робочого дня бУд.- вiдрiзн ятися
вiд загшtьноприйнятого в центрi не бiльше нiж на годину. При цьому перерва
для прийому iжi i вiдпочинку не мiняеться.

5.8. У межаХ робочого дня працiвники мрЦ повиннi проводити Bci види
робiт, обумовленi трудовим договором, вiдповiдно до посади i плану роботи.Контроль за виконанням планiв роботи здiйснюють керiвники пiдроздiлiв
центру.

Забороняеться в робочий час вiдволiкати працiвникiв вiд ik безпосередньоi
роботи для виконання ними громадських доручень, якi не пов'язанi
з дiяльнiстю Мрщ, скликати збори, засiдання i рiйго роду наради з питань,
що не пов'язанi.з виробничим процесом.

5.9. ЩО початкУ роботИ кожний працiвник зобов'язаний вiдмiтити свiй
прихiд на роботУ до початку роботи, а пiсля закiнчення робочого днrI з€tлишити
робоче мiсце у порядку, встановленому в закладi. Час витрачений на
переодягання перед початком i пiсля закiнчення робочого дня не входить в
облiк робочого часу.

Працiвники, якi з'явились на роботу в нетверезому cTaHi, У цей робочий
день до роботи не допускаються.

5.10. На безпереРвниХ роботах - змiннику забороняеться зЕUIишати роботудо приходу змiнного працiвника. У випадках неявки змiнного, працiвник
заявляс про це безпосередньому керiвнику, котрий зобов'язаний негайно
прийняти мiри до замiни змiнника другим працiвником.

5.1 1. За домовлеНiстЮ з адмiнiстрацiсю працiвниковi може бути
встановлено неповний робочий час (неповний робочий день або неповний
робочий тиждень) з оплатою працi пропорцiйно вiiпрацьованому часу.

5.|2. Надурочнi роботи не допускаються. Застосування надурочних робiтможе проводитись у виключних випадках, передбачених чинним
законодавством, за згодою працiвника та письмовим нак€вом нач€шьника
центру-лlкаря при погодженнi з профспiлковим KoMiTeToM MPI_{.
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Залучення окремих працiвникiв до роботи в установленi для них вихiднi
днi допускасться у виняткових випадках, передбачених cT.7l КЗпП.

Робота у вихiдний день може компенсуватися за погодженням cTopiH
наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.

Не залучати до надурочних робiт та не направляти у вiдр"д*."Й вагiiних,
жiнок, що мають дiтей BiKoM до трьох poKiB, батькiв, якi вйховують дiтей без
MaTepi (в тому числi в разi трив€rлого перебування MaTepi в лiкувальному
закладi) - без ikад|) - 0ез 1х згоди.

5.13. Вихiднi днi, при застосуваннi 5-ти та 6-ти денного робочого тижня,
з урахуванням iHTepeciB закладу, працiвникам можутъ надаватися протягом
робочого тижня i не спiвпадати з загЕLльними днями вiдпочинку, тобто
переноситися на наступний або попереднiй день за заг€Lльним вихiдним.

5.1,4., OKpeMi працiвники (KpiM тих, що працюють за графiком змiнностi)
можуть з€Lлучатися до роботи у святковi i неробочi днi за письмовим накЕвом
начЕLпьника центрУ лiкаря, за згодою профспiлкового KoMiTeTy центру,з компенсацiею за роботу у TaKi Днi, яка здiйснюстъся вiдповiдно
до законодавства.

5.15. Начальник центру - лiкар з€Lлучае керiвництво, iнженерно-технiчнйх
працiвникiв до черryвань в закладi. Графiк черryвань i йоiо тривалiсть
затверджуе начЕLJIьник центру - лiкар або керiвник пiдроздiлу за погодженням
з профспiлковим KoMiTeToM.

забороняеться заJIучати до чергування у вихiднi i святковi днi вагiтних
жiнок i MaTepiB, якi мають дiтей до З-х poKiB. Жiнки, якi мають дiтей-iнвалiдiв
або дiтей BiKoM вiд трьох до чотирнадцяти poKiB, не можуть з€tлучатись до
чергувань у вихiднi i святковi днi без ik згоди. Працiвникiв з iнвалiднiстю
можна зЕLIIучати до чергувань лише за ikHboT попередньоi згоди, якщо це не
суперечить медичним висновкам.

ПРаЦiВНИКИ; ПОС&.ЩИ яких вiднесенi до категорii <Керiвники), з€tлучаються
до чергування з метою забезпечення оперативного керiвництва та координацii
дiяльностi структурних пiдроздiлiв MPL{ У днi i години, Що е святковими i
неробочим для Bcix працiвникiв МРЦ.

5.16. Працiвникам MPI_{ надаються щорiчнi та додатковi вiдпустки згiдно
чинного законодавства.

Черговiсть надання вiдпустокчерговlсть надання вlдпусток визначаеться графiками, якi затверджуються
начаJIьником ценТру за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM до 05 сiчня
поточного року. При складаннi графiкiв враховуються iнтереси виробництва,
особистi iнтереси працiвникiв та можливостi для ix вiдпочинку.

вiдпустка надаеться працiвниковi за його заявою та вiдповiдно до наказу,
що складаеться на пiдставi графiка вiдпусток. В разi необхiдностi змiни
TepMiHiB вiдпустки (.rр" наявностi поважних причин), працiвник повинен
надати заяву на iм'я нач€LгIьника центру-лiкаря iз зазначенням бажаноi дати
початку вiдпустки за погодженням з безпосереднiм керiвником у TepMiH не
пiзнiше нiж за два тижнi до дати початку вiдпустки.

щорiчна вiдпустка може бути перенесена на iнший перiод як з iнiцiативи
адмiнiстрацii мрц так i на вимогу працiвника вiдповiдно до чинного
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законодавства. У разi перенесення щорiчноi вiдпустки новий TepMiH iT надання
встановлюсться за згодою мiж працiвником i адмiнiстрацiею центру.

право працiвника на щорiчнi основну та додатковi 
"iд.rус.к" 

повноi
трива-гlостi у п_ерший piK роботи настае пiсля закiнчення шести мiсяцiв
безперервноi роботи в МРЩ.

щорiчнi основна та додатковi вiдпустки надаютъся працiвниковi з таким
розрахунком, щоб вони були використанi, як правило, до закiнченнrl робочого
року.

працiвниця (працiвник) мае право перервати вiдпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трьох (шести) poKiB та приступити до виконання
посадових обов'язкiв, попередивши про це поданням заяви не пiзнiше нiж за
два тижнi до бажаноi дати виходу на роботу.

5.1?. За сiмейними обставинами та з iнших причин працiвниковi може
бути надана вiдпустка без збереження заробiтноi плаi" ,ru r.priH, обумовлений
угодою мiж працiвником i керiвництвом мрц, uLле не бiльше 15 календарних
днiв на piK.

VI. ЗАОХОЧЕНIIЯ ЗА УСПIХИ У РОБОТI
б.1. За зрuвкове виконання працiвниками мрЦ своТх обов'язкiв, сумлiнне

ставлення до роботи, тривuLлу i бездоганну роботу, новаторство у працi, за
ДОСЯГНеННЯ ВИСОКИХ РеЗУЛЬТаТiВ В лiкУвалъно-дiагностичнiй роботi по
лiкуванню та оздоровленню пацiентiв мрЦ i за iншi досягнення в роботiзастосовуються моральнi i матерiальнi заохочення:

державними
присвоення

вiдзнаками

а) представлятися У вищi органи до нагородження
нагородами, почесними |рамотами, на|рудними значками i до
почесних звань i звання кращого працiвника за даною професiсю;

б) представлятися до нагородження заохочув€IJIьними
MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраТни;

в) вiдзначення грамотами, подяками, грошовим заохоченнrIм, занесеннrIна !ошку пошани центру, iншими видами мор€lJIьного i матерi€UIьного
заохочення, згiдно затверджених Положень.

6.2. Заохочення застосовуються адмiнiстрацiею закладу за погодженнямз профспiлковим koMiTeToM 
'первинноi 

профспiлковоi органiзацii мрц i
оголошуються нак€вом нач€LIIьника центру-лiкаря в урочистiй обстановцi.

ВитяГ з нак€вУ щодО заохоченнЯ зберiгаЬться в особовiй справi
працiвника. Заохочення заносяться до трудовоi книжки працiвника.

6,3, Форми i розмiри додаткового матерiального заохочення працiвникiв
MPL{ за виконання разовиХ важливих i складних завдань встановлюються
начшIьником центру-лiкарем в iндивiду€Lльному порядку.

6.4. Працiвникам, що успiшно i сумлiнно виконують своi трудовi
обов'язки, нацаються певнi переваги, спрямованi на пiдвищa""" матерiальноi
зацiкавленостi у зростаннi ефективностi ,u до."."еннi високих успiхiв у роботi.таким працiвникам надаеться також перевага при просуваннi .rо podori.
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vII. вIдповIдАльнIсть зА порушЕння трудовоi дисциплIни

7.1. Порушення трудовоi дисциплiни, тобто невиконання або нен€tлежне
виконання з вини працiвника покладених на нього трудових обов'язкiв несе за
собою застосування заходiв дисциплiнарного або громадського впливу, а також
застосування iнших заходiв, передбачених дiючим законодавством.

7.2. За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути
застосовано тiльки один з таких заходiв стягнення:

- догана;
- звiльнення з роботи.
7 .з. Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване

вiдповiдно до пп. З,4,7,8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законiв про працю Украiни.
7.4, Адмiнiстрацiя мае право замiсть накладання дисциплiнарного

стягнення передати питання про порушення трудовоi дисциплiни на розгляд
трудового колективу.

7.5. ПРацiвники, обранi до складу профспiлкових органiв i не звiльненi
вiд виробничоi дiяльностi, не можуть бути пiдданi дисциплiнарному стягненню
- без попередньоi згоди органу, членом якого вони е.

7.6. Щисциплiнарне стягнення застосовусться нач€UIьником центру-
лiкарем. Начальник центру-лiкар ма€ право замiсть накладання
дисциплiнарногО стягненнЯ передатИ питаннЯ прО порушення трудовоi
дисциплiни на розгляд трудового колективу, або його органу.

7.7. ,ЩИСциплiнарне стягнення застосовуеться безпосередньо за
виявленням простУПкУ, аJIе не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення, не
рахуючи часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою
непрацездатнiстю або перебування його у вiдпустцi.

ДИСЦиплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше 6-ти мiсяцiв
з дня вчинення проступку (у вказанi строки не включаеться час провадження по
кримiнальнiй справi).

ЩО ЗаСТОСУВання дисциплiнарного стягнення адмiнiстрацiя центру
повинна зажадати вiд порушника трудовот дисциплiни письмовi пояснення.
вiдмова працiвника дати пояснення не може бути перешкодою дJuI
застосування стягнення.

за кожне порушення трудовоi дисциплiни може бути застосовано лише
одне дисциплiнарне стягнення.

ПРИ ОбРаНнi виду стягнення повинно враховуватись ступiнь тяжкостi
вчиненого заподiянувчиненого проступку 1 заподlяну ним шкоду,
проступок, i попередню роботу працiвника.

обставини, за яких вчинено

стягнення оголошуеться в наказi iз з€вначенням мотивiв його
застосування i повiдомлясться працiвниковi пiд розписку у триденний TepMiH.
наказ про застосування дисциплiнарного стягнення у необхiдних випадках
доводиться до вiдома працiвникiв MPI_{.

ЯКЩО ПРОТяГом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення
ПРаЦiВНИКа Не бУд. пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH
вважасться таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.
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.щисциплiнарне стягнення може бути оскаржене працiвником у порядку,
встановленому чинним законодавством УкраiЪи (у комiсiю з трудових спорiв,
суд).

Якщо працiвник не допустив нового порушення трудовоi дисциплiни i до
того ж проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути зняте до
закiнчення одного року.

7.8. Протягом строку дiт дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до
працiвника не застосовуються.
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ПОГОДЖЕНО
Голова профспiлкового
KoMiTeTy Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украiни

.Щодаток 3

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украiни
кПiвденний Буг> Всеукраiнськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраiЪи на2022-
202З роки

к МРЦ МВС УкраiЪи
уг) - лiкар

О. I. Мудрий
<Пiвденний Бу.> Всеукраiнськоi

iлки MiHicTepcTBa
УкраТни

. М. Околодько

пЕрЕлIк
професiй i посад працiвникiв,

якi залученi до цiлодобових черryвань

ЗАТВЕРДЖУЮ

Рвzзз

лъ
з/п Професiя, посада

1,, Лiкарi, Bcix спецiальностей (черговi)

2. Сестра медична вiддiлення вiдновного лiкування та
реабiлiтацii (чергова)

J. Молодша медична сестра вiддiлення вiдновного
лiкуваннд та реабiлiтацii (чергова)



професiй i посад працiвникiв,
яким встановлюеться скорочена трива_пiсть робочого тижня

(Посmанова КМУ Bid 2],02.200] мs tfu *о no рЪrупьmаmах аmесmацii робочuх л,tiсць)

лъ
зlп

Найменування робiт,
професiй та посад

Тривалiсть робочого
тижня,
годин

1 Лiкар-лаборант (клiнiко-дiагностична
лабораторЦ)

зб

2. Лаборант (клiнiко-дiагностична лабораторiя) зб

a Сестра медична (з вiдпуску радонових ванн) зб

4. Сестра медична (кабiнет гiнекологiчних
зрошувань радонqвою водою)

зб

5. сестра медична (кабiнет дентальних зрошувань
радоновою водою)

зб

6, Сестра медична (з фiзiотерапii для вiдпуску
грязевих процедур)

зб

7. Молодша медична сестра (ванниця вiддiлення
радонових BQHH)

зб

8. Молодша медична сестра (клiнiко-дiагностична
лабораторiя)

зб

"fэ

,Щодаток 4
до колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украiни
<Пiвденний Буг> Всеукраiнськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраiЪи на2022-
202З роки

пЕрЕлIк
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.Щодаток 5

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украihи
кПiвденний Буг> ВсеукраiЪськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ Украihи на2022-
202З роки

пЕрЕлIк
професiй i посад з несприятливими умовами працi, зайнятiсть працiвникiв

на роботах в яких дае право на щорiчну додаткову вiдпустку та iT трива-гriсть
(вidповidно do dоdаmкiв ] i 2 посmановu кму Bid 17.] ].1997 м]290 у реdакцii,

посmановu кмУ Bid ]З,05.2003 Ns 679 mа по рвульmаmсм аmесmацii робочuх мiсць)

ль
з/п

Найменування робiт,
професiй та посад

Тривалiсть додатковоI вiдпустки'
при повнiй зайнятостi,

календарних днiв
1 Лiкар-лаборант (клiнiко-дiагностична

лабораторiя)
7

2. Лаборант (клiнiко-дiагностична лабораторiя) 7
J. Сестра медична (з вiдпуску радонових ванн) 7
4. Сестра медична (кабiнет гiнекологiчних

зрошувань радоновою водою)
7

5. Сестра медична (кабiнет дентzIльних зрошувань
радоновою водою)

7

6. Сестра медична (з фiзiотерапii для вiдпуску
грязевих: процедур)

7

7. Молодша медична сестра (ванниця вiддiлення
радонових ванн)

7

8. Молодша медична сестра (клiнiко-дiагностична
лабораторiя)

]

9. Itуцuр 4

Примiтка: Розрахунок конкретноi тривалостi щорiчних додаткових вiдпусток
здiйснювати пропорцiйно фактично вiдпрацьованому часу.
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,,Щодаток 6
до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украihи
<Пiвденний Буг> ВсеукраiЪськоi
професiйноТ спiлки MiHicTepcTBa
внугрiшнiх справ Украiни на2О22-
202З роки

професiй i посад, зайнятiст" "I"*:#r'"la роботах в яких дае право на
щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi та ii тривалiсть

(вidповiOно do dоdаmку 2 посmановu кмУ Bid ]7.1].7gg7 M]2g0
у реdакцii' посmановu КМУ Bid 13.05.2003 М 679)

ль
з/п

Найменування робiт,
професiй та посад

тривалiсть додатково[ вiдпустки
при повнiй зайнятостi,

календарних днiв
1 Лiкар (Bcix найменувань) 7
2, Провiзор 7
1 Сестра медична (Bcix найменувань) 1
4. IHcTpyKTop з фiзщультури 7
5. TexHiK зубний 7
6. Молодша rцедична сестра 7
7. Слюсар-сантехнiк 4
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Щодаток 7
до колективного логовору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украiни
<Пiвденний Буг> ВсеукраiЪськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраiЪи на2022-
202З роки

пЕрЕлIк
, професiй i посад працiвникiв з ненормованим робочим днем,

яким надаеться щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер працi
та iT тривалiсть

"}lъ

з/п
Найменування робiт,

професiй та посад

Тривалiсть додатковоI
вiдпусткl,t при повнiй

зайнятостi,
календарних днiв

1 Нача,rьник центру-лiкар 7
2. Заступник наyальника центру з медичних питань-лiкар 7
1J. Заступник цачальника центру з загальних питань 7
4. Заступник начальника центру з технiчних питань 7
5. Головний бухга-птер 7
6. Начальник полiклiнiки - лiкар 7
7. Завiдувач вiддiлення вiдновного - лiкар ,7

8. Директор пансiонату 7
9. Головна медична сестра 1
10. начальник котельнi 7
11 Завiдувач риробництва 7
|2. Завiдувач складу 7
1з. Завiдувач клубу 7
|4. Старша медична сестра 1
15. Реестратор медичний 7
16. Сестра-господиня 7
1]. Бухгалтер 7
18. EKoHoMicT 1
19. Старший iнспектор з кадрiв 7
20. Юрисконсульт 7
2| !iловод 4
22. Iцщ9"ер 7
2з. Технiк-електрик 7
24. Майстер ремонтно-будiвельноi групи 7
25. MexaHiK 7
26, Каштелян 7
2,1. Агент з постачання 4
28. Комiрник 7
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Додаток 8

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС УкраiЪи
<Пiвденний Буг> ВсеукраiЪськоI
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внугрiшнiх справ УкраiЪи на2022-
202З роки

пЕрЕлIк
професiй i посад з несприятливими умовами працi,

на яких встановлюетъся пiдвищення посадового окладу працiвникам

лъ
з/п

Найменування робiт,
професiй та посад

ВИсотки

1 Лiкар-лаборант (клiнiко-дiагностична
лабораторiд)

15

2. Лаборант (клiнiко-дiагностична
лабgраторiя)

15

3. Сестра медична (з вiдпуску радонових
ванн)

15

4. Сестра медична (кабiнет гiнекологiчних
зtrrошувань радоновою водою)

15

5. Сестра медична (кабiнет дентчlльних
зрошувань радоновою водою)

15

6. Сестра медична (з фiзiотерапii для вiдпуску
грязевих процедур)

15

7. Молодша медична сестра (ванниця
вiддiлення радонових ванн)

15

8. Молодша медична сестра (клiнiко-
дiагностична лабораторiя)

15
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.Щодаток 9

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украiни
кПiвденний Буг> Всеукраihськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa i

внутрiшнiх спрtlв Украihи на2022-
202З роки

пЕрЕлIк
посад працiвникiв, якi використовують в роботi дезiнфiкуючi

засоби та якi зайнятi прибиранням туалетiв

лъ
з/п Професiя, посада

1. Молодша медична сестра

2. Прибиральник службових примiщень
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Додаток 10

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС УкраiЪи
кПiвденний Буг> BceyKpaihcbKoi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внугрiшнiх спрЕlв Украiни на2022-
2023 роки

робiт "u "*"" установлюються J"'":r:t'oTrr'o' до l2вiдсоткiв посадового
окладу у зв'язку зi шкiдливими i важкими умовами працi

ль
з/п Перелiк робiт

Найменування
професiй та посад Вiдсотки

1 виконання технологiчних
процесiв бiля плити

Кухар 8

2. Обслуговування гilзових котлiв,
пiдiгрiвання звичайноi та
радоновоi води

Оператор котельнi 4

Ремонт, нагляд та
обслуговування внутрiбудовноi
кана-пiзацii, водопроводу

Слюсар-сантехнiк 8
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ПОГОДЖЕНО
Голова профспiлкового
KoMiTeTy ПервинноТ профспiлковоi

Щодаток 11

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС УкраiЪи
кПiвденний Буг> В сеукраihськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внугрiшнiх справ Украiни на2О22-
2023 роки

Начальник MPI_{ МВС Украiни
(( - лiкар

органiзацiТ МРЦ МВС Украiни
<ПiвдеЪцц:й Буг> В сеукраi'нськоi

ки MiHicTepcTBa О. I. Мудрий
,Украiни

. М. Околодько

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

МРЦ МВС УкраiЪи <<Пiвденний Буг>

1. Загальнi положення
1.1. Положення про премiювання працiвникiв розроблено вiдповiдно

ДО ВИМОГ ПОСТаНОВИ Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30 сЁрпн я2002року J\91298
<Про оплату п,рацi працiвникiв на ocHoBi единоI тарифноi сiтки iозрядiвi коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв ,u орiч"iзацiй
окремих галузей бюджетноi сфери>, а також iнших нормативно-правових aKTiB,
що регламентують питання|,Jrаментують питання оплати працl.

1.2. Положення про премiювання розроблено з метою визначення единого

працi.

порядку премiювання працiвникiв, з урахуванням специфiки та особливостей
виконання покладених на них службових обов'язкiв та вводиться з метою
посилення мотивацii працi та пiдвищення впливу матерiального стимулюваннrI
на якiсть i культуру обслуговування пацiентiв центру, якiсного та вчасного
виконання iнших видiв робiт, якi забезпечують дiялйiсть Мрщ, своечасностiй точностi виконання рiшень, розпоряджень i вказiвок безпосереднiх
керiвникiв.

1.3. Щiя Положення поширюеться на Bcix працiвникiв MPI-{.
1.4. Премiювання працiвникiв MPI] е правом, а не обов'язком нач€lльника

центру-лiкаря.
1.5. Премiя нарахову€ться кожному працiвнику за поданням керiвника

структурного пiдроздiлу, В залежностi вiд показникiв дiяльностi мрц
(структурного пiдроздiлу), особистого внеску в загальнi результати роботи

ЗАТВЕРДЖУЮ
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пiдроздiлу, закладу в цiлому i граничними розмiрами в межах фо"ду оплати
працi не обмежуеться.

1.6. Нарахування щомiсячноi премii працiвникам проводиться в
поточному мiсяцi за результатами роботи за цей мiсяць у вiдсотках
вiд заробiтноi плати, яка складаеться з посадового окладу, щомiсячних
пiдвищень, надбавок, доплат якi мають системат ичний характер.

щодатковi види заробiтнот плати якi носять разовий характер,
до складових заробiтноi плати для нарахування премiт не враховуються.

1.7. Премiя може виплачуватись за пiдсумками роботи за мiсяць, квартаJI,
пiврiччя, за piK або до професiйного свята - Дня медичного працiвника,
за умови виконання основних показникiв дiяльностi мрц i залежно
вiд особистого внеску кожного працiвника.

1.8. Премiювання може здiйснюватися наявностil.б. lIремlювання може здiйснюватися за наявностi коштiв до: державних,
професiйних свят; ювiлейних дат працiвникiв та при звiльненнi у зв'язку
з виходом на пенсiю працiвникiв, якi вiдпрацюв€lJIи в закладi 10 i бiльше poKiB;
ювiлейних дат МРЦ.

1.9. Положення про премiювання може бути доповнено або змiнено
за погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM MPI_{.

2. Порядок створення фоцду премiювання
2.1. Фонд премiювання форму€ться:

- при плануваннi фонду заробiтноТ плати на piK;
- за рахунок eKoHoMiT фонду заробiтноТ плати.

3. Показники премiюванця i розмiр премii
з.1. Розмiр премii визначаеться у вiдсотковому спiввiдношеннi

до посадового окладу за фактично вiдпрацьований час або у конкретному
розмiрi у виглядi фiксованоi суми вiдповiдно до iх особистого внеску в загальнi
результати роботи та виплачуеться за рахунок eкoнoмii фонду оплати працi.

З.2. Щля оцiнки дiяльностi структурних пiдроздiлiв MPL{ застосовуються
TaKi показники, як критерii премiювання:

з.2.|. Для заступникiв начаJIьника центру, керiвникам структурних
пiдроздiлiв, адмiнiстративно-управлiнського персон€шу MPI-{ :

професiОналiзм, iнiцiатива та наполегливiсть, виявленi пiд час
виконання працiвником cBoix функцiон€шьних (посадових) обов'язкiв;

- виконання заходiв та завдань, передбачених планами роботи центру та
пiдпорядкованого йому структурного пiдроздiлу;

- виконавська дисциплiна (виконання доручень керiвництва MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ Украiни, Щепартаменту охорони здоров'я та реабiлiтацii мвс
украiъи), в тому числi виконання окремих доручень керiвництва;

- своечаснiсть та якiсть пiдготовки довiдкових, аналiтичних та iнших
матерiалiв, що стосуються дiяльностi МРЩ;

- показники дiяльностi очолюваного пiдроздiлу;
за якiсне i сумлiнне виконання робiт, пов'язаних з органiзацiею

процедур закупiвель (для уповноважених осiб з питань закупiвель);
- трудова дисциплiна.
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З.2.2. Для працiвникiв вiддiлень, кабiнетiв
дiагностичних пiдроздiлiв MPI]:

- вiдсутнiсть обцрунтованих скарг та piBeHb якостi лiкування та культури
обслуговування;

- виконання стандартiв дiагностики, обстеження та лiкування;
- полiпшення пок€вникiв роботи;
- впровадження нових методiв лiкування;
- вiдсутнiсть порушень У дiяльностi пiдроздiлу за результатами перевiрки

виконання ik показникiв дiяльностi тощо.
з.2.з. Для працiвникiв структурних пiдроздiлiв, не зайнятих

безпосередньо наданням медичноi допомоги, показники для премiювання
визначаються з огляду на KoHKpeTHi функцii та дiяльнiсть вiдповiдних
пiдроздiлiв (служб):

у бухгалтерських пiдроздiлах:
- ведення планово-фiнансовоi i облiковоi дiяльностi вiдповiдно до вимог

чинного законодавства;
своечасне i якiсне подання

звiтностi.
у господарсько-виробничих :

технiчна справнiсть та безперебiйне функцiонування мереж,
устаткування, обладнання, машин, механiзмiв, автомобiлiв;

- економiя, планове використання п€UIиво-мастильних та iнших витратних
матерiалiв тощо.

3.3. В окремих випадках працiвникам може виплачуватись однор€вова
премiя за виконання особливо важливих доручень керiвництва, завдань,
за умови своечасного та якiсного виконання поставлених завдань, а також
за високi досягнення В працi та визначнi заслуги у громадському життi, при
цьому розмiр премiI визначаеться нач€шьником центру-лiкарем, керiвником
структурного пiдроздiлу з€шежно вiд обсягу, TepMiHoBocTi та важливостi
завдання.

з.4. Показником, що дае право працiвнику на отримання премii
у загаJIьному розрахунковому розмiрi, е сумлiнне та якiсне виконання
посадових обов'язкiв, вiдсутнiсть порушень трудовот й виконавськоi
дисциплiни.

4. Умови зменшення або позбавлення розмiру премii
4.1. Iндивiдуальний розмiр премiй працiвникам за виконання покzlзникiв,

з€вначених в роздiлt З.2. цього Положення визначаеться кожному працiвниковi
за поданням керiвника структурного пiдроздiлу, а керiвнику структурного
пiдроздiлу за поданням заступника нач€шьника центру.

начальник центру-лiкар визначас розмiр премiI cBoiМ заступникам,
керiвникам структурних пiдроздiлiв MPI-{, iншим працiвникам та спецiа-гriстам
виробничо-господарськоi дiяльностi (у виняткових випадках).

та iнших лiкувально-

статистико-фiнансовоi та бюджетноi
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4.2. Працiвники мрц можуть бути позбавленi премii частково або
повнiстю у випадках:

- порушення медичноТ етики i деонтологii;
- несвоечасного 1 неякlсного виконання покладених на них виробничих

завдань i функцiй;
- втрати робочого часу без поважних причин (запiзненнrl на роботу, ухiд з

роботи ранiше встановленого часу, використання робочого часу не для
виконання обов'язкiв, покладених трудовим договором тощо);

- невикОнаннЯ або ненаЛежне виконання функцiон€UIьних обов'язкiв;
- появи на робочому мiсцi в нетверезому cTaHi, в cTaHi наркотичного або

токсичного сп'янiння;
- прогулу (в т.ч. вiдсутностi на робочому мiсцi без поважних причин

бiльше 3.годин);

за порушення трудовоt
обов'язкiв, правил

- притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi
дисциплiни, ненапежного виконання посадових
внутрiшнього трудового розпорядку тощо;

- порушення правил охорони працi, технiки безпеки, протипожежноi
безпеки.

4.3. Рiшення про зменшення розмiру премii приймае нач€шьник центру-
лiкар на пiдставi доповiдноi записки безпосереднього керiвника порушника.

Рiшення про зменшення або невиплату премiТ нач€UIьник 
-центру-лiкар

приймае до дати виплати премii. Виплачена премiя не може бути ,йе"*."ч
чи скасована.

4.4. ЗмеНшення розмiру чи позбавлення працiвникiв центру премii в
повному обсязi, в кожному випадку оголошуеться в наказi начальником центру-
лiкаря i доводиться до вiдома з€вначеним працiвникам.

4.5. Якщо в Haк€tзi про накладення дисциплiнарного стягнення не вк€вано
вiдомостi про : Зм€ншення розмiру премiт на вiдповiдний вiдсоток чи
позбавлення iJ у повному розмiрi, у такому випадку премiювання проводиться уповному обсязi.

4.6. Пiдставою для нарахування премii е данi бухгалтерськоi та
статистИчноi звiтностi та аналiз виконання пок€вникiв дiяльностi.

4.7. Розмiр премii може збiльшуватися у зв'язку iз роботою працiвникiв увихiднi, святковi та неробочi днi, а також понад встановл."у 
"орЙу робочогЬ

часу.
4.8. Премiя не виплачуеться працiвникам:
- за час вiдпустки (основноi щорiчнот, додатковоi та iнших передбачених

законодавством);

- за час тимчасовоI непрацездатностi;
притягненнЯ працiвника дО дисциплiнарноi вiдповiдальностi за

порушення трудовот чи виробничот дисциплiни, правил внутрiшнього
трудового розпорядку (на пiдставi ранiше виданого нак€ву начальника центру
про застосування заходiв дисциплiнарного стягнення).

у разi звiльнення з роботи за пунктами 2-4, 7-8 cTaTTi 40 та
статтею 41 Кзпп Украiъи премiя працiвникам не виплачусться за останнiй
вiдпрацьований к€Lлендарний мiсяць.
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4.9. Премiюванню пiдлягають працiвники, якi вiдпрацюв€tли в ycTaHoBi
протягом всього перiоду, за який здiйснюеться премiювання.

премiя може бути виплачена пропорцiйно вiдпрацьованому часу
працiвникам, якi прийнятi на роботу пiсля початку звiтного перiоду, .u уrо""
вiдпрацювання ними не менше половини перiоду, за який здiйснюеться
премiювання, та працiвникам, якi перебували у вiдпустках або на лiкарняному,
а за окремим спiльним рiшенням Адмiнiстрацii та ПрофспiлковоТ сторони -
у повному обсязi.

4.10. Працiвникам, якi звiльняються з роботи в перiод, за який
провадиться премiювання (мiсяць), премiя не виплачустъся, за винятком
працiвникiв, якi звiльняються у зв'язку з призовом або вступом на вiйськову
службу до Збройних сил Украiни, Нацiональноi гвардii Украiни, переведенням
у встановленому порядку на роботу до iншого закJIаду, пiдприемства,
скороченням чисельностi (штату) працiвникiв, виходом на пенсiю або за станом
здоров'я.

5. Порядок i строки премiюванця
5.1. Премiя виплачуеться працiвникам на пiдставi наказу по MPI_{.
5.2. НакаЗ прО встановлення розмiру премii працiвникам мрЦ готуе

старший iнспектор з кадрiв на пiдставi поданих керiвниками структурних
пiдроздiлiв спискiв (за встановленим зразком), погоджений iз .u.ry.r""no,
начЕUIьника центру вiдповiдно до функцiон€lJIьних повноважень та пiдписаний
нач€Lпьником центру-лiкарем, TepMiHoM до 2З-го числа поточного мiсяця.
Пiсля цього наказ подаеться до бухгалтерii МРЦ.

5.2. Премiя за поточний мiсяць виплачуеться рЕвом iз заробiтною платою
за другу половину вiдповiдного мiсяця.

5.3. Начальнику центру-лiкарю премiя виплачуетъся за рiшенням
MiHicTepcTBa вцутрiшнiх справ на загЕшьних пiдставах.

5.4. За наявностi простроченоi заборгованостi з виплати заробiтноi плати
премiювання працiвникiв не здiйснюеться.

5.5. Спори з питань премiювання
передбаченому чинним законодавством.

В.о. головного бухгалтера
МРЦ МВС УкраIни <<Пiвденний Буп>

розглядаються порядку,

Н. В. Мазур

ПОГОДЖЕНО wЮрисконсульт П. О. Щреженков
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[одаток 12

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоТ
органiзацii МРЦ МВС УкраiЪи
<Пiвденний Буг> ВсеукраiЪськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ Украiни на2022-
202З роки

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiсни працi та

виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,
запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiЙних

захворювань i аварiй

лъ
з/п

Заходи Вiдповiдальний за
виконання

Ефективнiсть
заходiв

1 Проведення аналiзу виконання
комплексних заходiв з досягнення
встановлених нормативiв безпеки,
гiгiени працi та виробничого
середовища, пiдвищення iснуючого
рiвня охорони працi, попередження
випадкiв виробничого травматизму,
профзахворювань та аварiй за 2021 piK

iнженер з охорони
працi

БЖЩ центру

2 Уточнення планiв реагування та порядку
iнформацiйноi взаемодii пiд час
несприятливих погодних умов

керiвництво центру,
керiвники структурних

пiдроздiлiв

БЖД центру

1J Поновлення наказiв з питань охорони
працi та пожежноi безпеки по MPI]

керiвництво центру БЖД центру

4 Поновлення iнформацiйних стендiв з
питань охорони працi

керiвники пiдроздiлiв БЖ! центру

5 Створення необхiдного запасу паJIивно-
мастильних матерiалiв для лiквiдацii
надзвичайних ситуацiй та з розчищення
дорiг вiд снiгу та снiгових заметiв

MexaHiK, головний
бухгалтер

БЖД центру,
запобiгання
травмування

людей
6 Забезпечення пiдготовки автономного

джерела електроживлення до роботи в
надзвичайних ситуацiях, створення
необхiдного запасу паJIивно-мастильних
матерiалiв

технiк-електрик,
MexaHiK, головний

бухгалтер

БЖД центру

1 Забезпечення запасiв необхiдноi
кiлькостi протиожеледних матерiалiв

заступник начаJIьника
центру з загальних

питань

запобiгання
травматизму

8 Проведення iнструктажiв з охорони
працi та пожежноi безпеки на робочих
мiсцях

керiвники
пiдроздiлiв

запобiгання
виробничому
травматизмy

9 Перевiрка стану охорони працi у
виробничих пiдроздiлах

комiсiя з охорони працi запобiгання
виробничому
травматизму
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10 Органiзацiя опосвiдчення та технiчноi

дiагностики об'ектiв пiдвищеноi
небезпеки

iнженер з охорони
працi, керiвники

пiдроздiлiв

БЖЩ центру,
запобiгання

виробничому
травматизму

1l Органiзацiя проведення атестацii
робочих мiсць за }мовами працi

атестацlина комlсlя забезпечення
безпечних ytlroB

працi
1,2 Забезпечення своечасного проходження

працiвник.lми попереднiх та перiодичних
медичних оглядiв

головна медична
сестра, керiвники

пiдроздiлiв

попередження
профзахворювань

13 Перевiрка санiтарно-епiдемiологiчного
режиму об'ектiв центру

головна медична
сестра, iнженер з

охорони працi

попередження
виникнення
захворювань

14 Проведення перевiрок готовностi центру
до опалювЕlльного сезону

начальник котельнi БЖД центру

15 Проведення перевiрок готовностi систем
газопостачання та запобiгання
виникнення надзвичайних ситуацiй при
використання природного гЕlзу

комiсiя з охорони працi попередження
виникнення
аварlиних
ситуацiй

1б Контроль за забезпеченням працiвникiв
спецодягом, спецвз)rггям та iншими
засобами iндивiдуального захисту,
мийними та знешкоджувальними
засобами

iнженер з охорони
працi

забезпечення .

безпечних умов
працi

I7 Проведення перевiрок справностi
електричних мереж, та запобiгання
виникнення надзвичайних ситуацiй

технiк-електрик БЖД центру

18 Проведення навчання з питань охорони
працi посадових осiб i працiвникiв
виробничих пiдроздiлiв

1нженер з охорони
працi

запобiгання
виробничому
травматизму,
забезпечення

безпечних рлов
працi

19 Перегляд iнструкцiй з охорони працi за
видаN4и робiт в строки передбаченi
законодавством.

iнженер з охорони
працi, керiвники

пiдроздiлiв

забезпечення
безпечних умов

працi
20 Забезпечити контроль за виконанням

наказiв, вказiвок i доручень керiвництва
з питань охорони працi

iнженер з охорони
працi

забезпечення
безпечних ploB

працi
2l Ремонт дiючих санiтарно-побутових

примiщень
заступник начальника

центру з загальних
питань

БЖ! центру

22 Придбання необхiдних для роботи
нормативно-правовоi лiтератури,
наочних посiбникiв, плакатiв

iнженер з охорони
працi, головний

блхгалтер

БЖЩ центру

2з Контроль за забезпеченням працiвникiв
зi шкiдливими }мовами працi молоком

iнженер з охорони
працi

забезпечення
безпечних ylvroB

працi
24 Забезпечення свосчасноi перезарядки

вогнегасникiв
заступник начальника

центру з загаJIьних
питань

запобiгання
виникненню

пожеж
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25 Проведення перевiрок використання
електрообiгрiвальних приладiв

технiк-електрик запобiгання
виникненню

пожеж
26 Створення оперативних штабiв для

лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй та проведення рятувtIльних та
iнших невiдкладних робiт

керiвництво центру БЖД центру

2] Розробка та здiйснення заходiв щодо
запобiгання виникнення надзвичайних
ситуацiй пiд час проведення Новорiчних
та Рiздвяних свят

завiдувач клубу збереження
життя i здоров'я

людей

28 Пiдготовка транспортних засобiв до
безпечноi експлуатацii

MexaHiK безпека руху

29 Проведення перевiрок готовностi
будiвель i споруд до експлуатацii

заступник начальника з
загаJIьних питань

БЖ.Щ центру
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.Щодаток 1З

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС УкраiЪи
кПiвденний Буг> Всеукраihськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ Украiни на2022-
2023 роки

пЕрЕлIк
, професiй i посад працiвникiв, зайнятих на роботах

з шкiдливими умовами працi, яким безоплатно надаеться молоко

лъ
зlп Найменування професiй та посад Норма видачi

1 Лiкар-лаборант (клiнiко-дiагностична
лабораторiя)

0,5 л

2. Лаборант (клiнiко-дiагностична
лабораторiя)

0,5 л

аJ. Сестра медична (з вiдпуску радонових
ванн)

0,5 л

4. Сестра медична (кабiнет гiнекологiчних
зрошувань радоновою водою)

0,5 л

5. Сестра медична (кабiнет дентальних
зрошувань радоновою водою)

0,5 л

6. Сестра медична (з фiзiотерапii для вiдпуску
грязевих процедур)

0,5 л

7. ,Молодша медична сестра (ванниця
вiддiлення радонових ванн)

0,5 л

8. Молодша медична сестра (клiнiко-
дiагностична лабораторiя)

0,5 л

Примiтка: молоко видаеться по 0,5 л за змiну, незаJIежно вiд iT тривалостi, у днi
фактичноi зайнятостi працiвника.
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.Щодаток 14

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украни l

кПiвденний Буг> BceyKpaiHcbKoi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраiЪи на2022-
202З роки

пЕрЕлIк
професiй i посад працiвникiв, яким видаеться безоплатно спецодяг,

спецвзуття та iншi засоби iндивiдуапьного захисту

лъ
з/п Професiя, посада

1 Лiкарi, середнiй та молодший медичний персонал
2. Машинiст з праннi та ремонту спецодягу
J. Прибиральник службових примiщень
4, MexaHiK гаража
5. Водiй автотранспортних засобiв
6, Тракторист
7. Завiдувач виробництва iдальнi
8. Сестра медична з дiетичного харчування
9. Кухар
10. Офiцiант
l1. Кухонний робiтник
|2. Сестра-господиня iдальнi
1з. Гардеробник
14. Завiдувач продовольчого складу
15: Комiрник
16. Пiдсобний робiтник
l7. Сторож
18. Прибиральник територiй
19. Швачка
20. Садiвник
2I Слюсар-ремонтник
22. Оператор котельнi
2з. Слюсар-сантехнiк
24. Електромонтер з ремонту та обспуговування

електроустаткування
25. Майстер ремонтно-будiвельноi групи
26, Лицювальник-плиточник
27. Штукатур
28. Столяр

примiтка: спецодяг, санiтарний одяг, спецвзуття та iншi засоби
iндивiдуального захисту видаються згiдно Га_тlузевих норм безоплатноi видачi
спецодягу працiвникалл рiзних професiй.
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.Щодаток 15

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украiни i

кПiвденний Буг> ВсеукраiЪськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраiЪи на2022-
2023 роки

пЕрЕлIк
професiй та посад працiвникiв, яким безкоштовно надаються мийнi,

змиваючi та знешкоджуючi засоби

Jф
з/п

Назва виробництв, професiй та посад
Найменування миючих

та зпешкоджуючих
засобiв

Норма видачi,
грам на мiсяць

1 Кухар мило 400 г
2. Сестра медична (з вiдпуску грязевих

процедур)
мило 400 г

J. Лiкар-лаборант (клiнiко-дiагностична
лабораторiя)

мило 400 г

4. Лаборант (клiнiко-дiагностична
лабораторiя)

мило 400 г

5. Молодша медична сестра (клiнiко-
дiагностична лабораторiя)

мило 400 г

6. Прибиральник територiй мило 400 г
7. Садiвник мило 400 г
8. Прцбиральник службових примiщень мило 400 г
9. Слюсар-ремонтник мило 400 г
10. Слюсар-сантехнiк мило 400 г
11 Столяр мило 400 г
12. Електромонтер з ремонту та

обслуговування електроустаткування
мило 400 г

13. Робiтники ремонтно-будiвельноi групи мило 400 г
|4. Водiй автотранспортних засобiв,

тракторист
мило 400 г

15. Пiдсобний робiтник мило 400 г
16. Сторож мило 400 г

примiтка: мило видаеться працiвникам у кiлькостi 400 грамiв на мiсяць, лише у тому
разi, коли робота внесена до вiдповiдного перелiку i де не cTBopeHi або не дiють особливi
примiщення з душовими, гарячою та холодною водою, забезпеченi милом.
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.Щодаток 16

до колективного договору мiж
адмiнiстрачiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiпковоi
органiзацii МРЦ МВС Украihи
кПiвденний Буг> ВсеукраiЪськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внугрiшнiх справ Украiни на2022-
2023 роки

пЕрЕлIк
професiЙ та посад працiвникiв, що працюють в холодну пору року

на вiдкритому пoBiTpi, яким надаються спецi€lльнi перерви
для обiгрiвання i вiдпочинку

лъ
з/п

Найменування робiт,
професiй та посад

Тривалiсть
однiс[ перерви,

хвилин

кiлькiсть
перерв за змiну

Загальна
тривалiсть перерв

за змiну,
хвилин

1 Прибиральник територiй 10 4 40
2. Сторож 10 4 40

Садiвник 10 4 40



ПОГОДЖЕНО

Додаток 17

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украiни
<Пiвденний Буг> Всеукраiнськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраiЪи на2022-
2023 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ц МВС УкраiЪи

- лiкар

О. I. Мудрий

Голова профспiлкового
KoMiTeTy Первинноi профспiлковоТ
органiзацii МРЦ МВС Украiни
<Пiвден г> Всеукраiнськоi

MiHicTepcTBa
ни

М. Околодько

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок занесення працiвникiв на Щошку пошани

МРЦ МВС Украiни <Пiвденний Буг>

I. Загальнi положення

1.1. .Щошка пошани МРЦ е однiсю з форм заохочення та почесним
засобом вiдзначення кращих працiвникiв, якi заслужили авторитет i визнання

у членiв колективу, а також сприяе ix професiйному зростанню, пiдвищуе
самооцiнку та самоповагу, спонукае до самовдоскон€uIення, пошуку
ефективних форм, методiв та прийомiв роботи.

t.2. .Щошка пошани МРЦ заснована з метою вiдзначення особистого
внеску працiвникiв в загальнi результати роботи оздоровницi.

1.3. Вшанування кращих працiвникiв проводити один раз на piK
напередоднi Щня медичного працiвника Украiни.

I.4. Висунення претендентiв для занесення на ,,Щошку пошани МРЦ
здiйснюеться за iнiцiативою трудових колективiв по пiдроздiлах.

На ,.Щошку пошани МРЦ заноситься б осiб iз розрахунку:
- З особи вiд вiддiлення вiдновного лiкування та реабiлiтацii, курортноI

полiклiнiки МРЦ;
- 1 особа вiд харчоблоку;

- 2 особи вiд iнших пiдроздiлiв центру.

начальник МрЕё.-
<Пiвденний

,:ýý,tP-*=tt<i:уffi

ф



II. Пiдстави для занесення осiб на ,Щошку пошани МРЩ

2.1. Працiвники, якi рекомендуються для занесення на .Щошку пошани
МРЦ, повиннi вiдповiдати наступним критерiям:

2.I.|.Мати найкращi показники в трудовiй дiяльностi, зр€вково
виконувати своТ функцiональнi обов'язки.

2.|.2.,Щовготрив€Lпа, бездоганна праця та вагомi досягнення в роботi.
2.|.З. Внесення пропозицiй щодо покращення роботи своеТ дiлянки.

Впровадження на робочих мiсцях нових та передових методiв роботи.
2.t.4. Пiдвищення свого квалiфiкацiйного рiвня.
2.|.5. ,.Щотримання iнструкцiй з охорони працi, протипожежноi безпеки

та виробничоi caHiTapiT.
2.|.6. Щбайливе ставлення до обладнання на якому працюсш та до знарядь

працi, утримання робочого мiсця н€Llrежному caHiTapнoмy cTaHi.
2.|.7. Коректне i ввiчливе ставлення до пацiентiв МРЦ.
2.|.8. Прийняття участi у заходах, направлених на впорядкування

територiй МРЦ.
2.I.9. Використання у роботi сучасних методiв i технологiй,

що забезпечило б економiю електроенергii, гву, води.
2.1.t0. Чiтке та якiсне виконання розпоряджень i завдань безпосереднiх

керiвникiв пiдроздiлiв.
2.t.|I. Замiщення тимчасово вiдсутнiх працiвникiв та виконання

iх функцiон€ulьних обов'язкiв, оволодiвання сумiжними професiями,

розширення зони обслуговування.
2.I.t2. Мати високий авторитет серед працiвникiв та пацiентiв МРЦ.
Щодо кандидатур з числа керiвного складу, KpiM того, оцiнюеться

органiзацiя i результати роботи пiдроздiлу, стан дотримання дисциплiни i вимог
законiв, наявнiсть грубих порушень службовоi та трудовоi дисциплiни
пiдлеглими.

ПI. Порядок пiдготовки матерiалiво визначення та розгляду
кандидатур, оголошення рiшення про занесення на Щошку пошани МРЩ,
його оформлення та матерiальне заохочецня

3.1. Керiвники пiдроздiлiв MPIf, за результатами розгляду кандидатур,
готують подання щодо занесення на ,Щошку пошани та за погодженням ]

iз профспiлковим KoMiTeToM подають нач€Lльнику центру-лiкарю,
але не пiзнiше, нiж за 30 календарних днiв до занесення.

3.2. У поданнi зазначаються особистi данi (дата та мiсце народження,
етапи трудовоi дiяльностi, нагороднi звання), а також вiдзначаються об'ективнi
данi та характеристики трудовоi i громадськоi дiяльностi кандидата.

3.3. Рiшення про занесення працiвника на ,Щошку пошани МРЦ
та дострокове зняття з неi с нак€Lз начuulьника центру-лiкаря.

З.4. Наказ про занесення на .Щошку пошани МРЦ оголошуеться на

урочистостях, присвячених rЩню медичного працiвника вiдповiдно.



3.5. Особам, удостоеним занесення на Щошку пошани МРЦ, вр}rurаеться

грамота встановленого зрrвка.
3.6. Вiдмiтка про занесення на.Щошку пошани вноситься до трудовоi

книжки працiвника.
3.7. Органiзацiйне забезпечення, виготовлення фотоматерiалiв

та оформлення ,Щошки пошани МРЦ здiйснюеться групою кадрiв центру.
3.8. При застосуваннi вк€ваного заохочення поеднувати мор€tпьне i

матерiальне стимулювання працi. На протязi дii заохочення та в межах коштiв
на оплату працi проводити виплату премiТ в розмiрi 20% посадового окJIаду

щомiсячно.

IY. Порядок та пiдстави дострокового зняття осiб з ,Щошки пошани
мрц

4.1. Щострокове зняття з .Щошки пошани МРЦ здiйснюеться у наступних
випадках:

4.1.1.При звiльненнi працiвника з роботи за негативними мотивами
4.|.2. При вчиненнi грубого порушення дисциплiни i законностi

працiвником.
4.2. Керiвники пiдроздiлiв подають аргументоване подання начальнику

центру-лiкарю щодо дострокового знrIття особи з .Щошки пошани МРЦ.
Вакантне мiсце, що утвориться, не заповнюеться.

У. Прикiнцевi положення

Н. В. Мазур

5.1. Працiвник може бути занесений на Щошку пошани МРЦ повторно,
€ше не бiльше двох разiв пiдряд.

5.2. Фiнансування на встановлення ,Щошки
в н€tлежному cTaHi, пiдготовку ii матерiалiв
не заборонених чинним законодавством.

Засryпник начальника центру
з медичних питань - лiкар

Т.в.о. заступника начальника
центру з загальних питань

В.о. головного бухгалтера

пошани МРЦ, утримання
здiйснювати iз джерел,

I. М. Трусь

6

Старший iнспектор з кадрiв В. Ф. Мовчан



,Щодаток 18

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацiТ МРЦ МВС Украiни
<Пiвденний Буг> ВсеукраiЪськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраiЪи на2022-
2023 роки

склАд
робочоi KoMicii з контролю за виконанням колективного договору

ль
з/п

Представники cTopiH,
прiзвище, iм'я, по батьковi

Посада (професiя)

Вiд сторони адмiнiстрацiI:

1. елохiна Г. А. eKoHoMicT
2. Мовчан В. Ф. старшиЙ iнспектор з кадрiв
aJ. Вознюк о. П. iнженер з охорони працi
4. Тарасова А. М. головна медична сестра

Вiд профспiлковоI сторони :

1. Околодько Р. М. голова профспiлкового KoMiTeTy

2. еременко С. В. реестратор медичний,
член профспiлкового KoMiTeTy,
заступник голови koMicii iз
соцiального страхування

a
J. Руд" О. П. сестра медична,

секретар профспiлкового KoMiTeTy

4. Дреженков П. о. юрисконсульт

ф
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Додаток 19

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю та профспiлковим
KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii МРЦ МВС Украiни
кПiвденний Буг> ВсеукраТнськоi
професiйноi спiлки MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ Украiни rта2022-
2023 роки

пЕрЕлIк
осiб вiдповiдальних за виконання норм i положень колективного договору

ль
зlп

Назва роздiлу
колективного договору

TepMiH
Посада вiдповИального за

виконання

1 загальнi положення постlино Начальник центру - лiкар,
голова профспiлкового
KoMiTeTy

2. Лiкувальна та господарська

робота

постlино Начальник центру - лiкар,
голова профспiлкового
KoMiTeTy

J. забезпечення зайнятостi та
квалiфiкацii працiвникiв

постlино Начальник центру - лiкар,
старшиЙ iнспектор з кадрiв

4. Трудовi вiдносини, режим
працi та час вiдпочинку

постlино Начальник центру - лiкар,
старший iнспектор з
кадрiв, головниЙ
бухгалтер, голова
профспiлкового KoMiTeTy

5. Оплата працi постlино Начальник центру - лiкар,
головний бухгалтер,
eKoHoMicT

6. Охорона працi та здоров'я
працiвникiв

постlино Начальник центру - лiкар,
iнженер з охорони працi,
голова профспiлкового
KoMiTeTy

7. Соцiально-трудовi пiльги,
гарантii та компенсацii

постlино Начальник центру - лiкар,
голова koMicii iз
соцiального страхування

8. ГарантiТ дiяльностi
профспiлки

постlино Начальник центру - лiкар,
голова профспiлкового
KoMiTeTy

9. Гарантii працiвникам -
членам профспiлки

постlино Начальник центру - лiкар,
голова профспiлкового
KoMiTeTy

10. заключнi положення постlино Начальник центру - лiкар,
голова профспiлкового
KoMiTeTy, юрисконсульт






