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Зz\ГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

колективний догоlliр укJIадено мiж командуванням вiйськовоi
ЧаСТИНИ A70l0 В ОСОбi ]КОМаНДИРа ГОРЧУКА Павлu П.rроr""u, який дiеНа ПiДСТаВi ПОЛОЖеННЯ ПРо вiЙськову частину A70l О (dalti - командування), зодного боку, та профспiлковим KoMiTeToM первинноi профспiлковоi органiзацiiвiйськовоi частини А7010, в особi .опо"Й шмАJЬ оксани Григорiвнипрацiвника зсу, яка дiе на пiдставi ГалузевоI угоди мiж MiHicTepcTBoM
оборони Украiни та ПрофсгIiлкою працiвникiв Зброиних сил Украiъи на 2о|9 -202З роки, Та вiдповiдно до. Законiв УкраiЪи к Про соцiалъний дiалог вYKpaiHi>, <<ПрО професiйнi спiлки, ik права ,u .upu"TiT дiяльностi>> (dmti -Профком) - з Другого боку; р€вом iменуЙтъся як СтЪрони.

1,1, Щей колективний договiр складений вiдповiдно до Закону Украiни ,,Про колективнi логовори i угоди " та визначае взаемнi виробничi, трудовi iСОЦiаЛЬНО-еКОНОМiЧНi Вiдн|Dсини мiж керiвництвом вiйськово_медичного
клiнiчного центру Щентраrrьного регiону (д-i - Адмiнiстрацiя) i працiвниками
центру.

1,2, Положення i норшtи договору розроблено на ocHoBi Кодексу Законiвпро праЦю УкраiНи, Законiв Украihи <Про колективнi договори i угод',) тапПро професiйнi спiлки, ik права та гарантii дiяль"о.riо]iЙузевоi угоди мiжMiHicTepcTBoM 
"99ц9"" Укtrlаrни та Профспiлкою працiвникiв Збройних СилУкраiЪи на 2019-2023 роки.

1,3, Умови цього колективного договору е обов'язковими для cTopiH, щоЙОГО ПiДПИСаЛИ, Цi УМОВИ У Випадку будь-"Й спорiв i розходженъ не можутьТРаКТУВаТИСЯ, ЯК TaKi, ЩО .ПОГiРШУЮТЬ положеннrI працiвникiв ,ropi""r"o 
-.

дiючим законодавством Укрепни.

|,4, Положення цього колективного договору поширюеться на Bcixпрацiвникiв центру незЕчIежно вiд того чи е вони членами профспiлки.

1.5. Жодна iз cTopiH' що пiдписала колективний договiр, не може водносторонньому порядку призупинити виконаннrI прийнятих зобовоязань задоговором.

1.6. Невiд'емною частиI{ою договору е додатки до нъого.

1,7, [оговiр укJIадено на три роки, BiH набирае чинностi з дня йогопiдписання i дiе до пiдписаншI укJIадення нового договору.



1.8. Змiни i доповнення до договору вносяться тiльки за взаемною згодою
cTopiH i, в Обов'язковому п()рядку, у зв'язку зi змiнами чинного законодавства з
питань, що е предметом доI,овору.

ВИР ОБIIИЧО_ВКОНQМIIIНА ДIЯЛЬНIqТЬ

Сторони домовились будувати своi взаемовiдносини на пiдставi чинного
Законодавства УкраiЪи ]]а сприяти пiдвищенню ефективностi трудовоi
дiяльностi шляхом змiцнення трудовоi дисциплiни, виконання правил
внутрiшнього трудового рOзпорядку, створення необхiдних умов в роботi та
своечасного вирiшення соцiально-економiчних проблем працiвникiв вiйськовоi
частини А7010.

Спрямовувати свою дiяльнiсть на усунення передумов виникненшI
колективних трудових спо;liв, а в разi ik виникненнrI - вживати заходiв для iх
розв'язання.

2. 1. КомандуваннrI зобов'язане:
2.I.|. Питання, пов';rзанi iз звiльненням, оплатою i охороною працi,

технiкою безпеки, охороною здоров'я, що стосуються працiвникiв вiйськовоi
частини A7Ot0 вирiшувати, узгоджуючи з профспiлковим KoMiTeToM вiдповiдно
з дiючим законодавством.

2.1.2. Забезпечити участь представникiв профспiлковоi органiзацii у
РОЗРОбцi внутрiшнiх докуlиентiв, що регламентують дiяльнiсть працiвникiв
вiйськовоi частини A7O1cl, а також внесення до них змiн в межах ix
повноважень.

2.|.З. ВiДПОВiднО До с'г. 17 Закону Украiни <Про забезпечення рiвних прав
та можливостей жiнок i чсtловiкiв> жiнкам i чоловiкам забезпечуються piBHi
права та можливостi в працевлаштуваннi, просуваннi по роботi, пiдвищеннi
квалiфiкацii та перепiдготовцi.

2.|.4. Здiйснювати органiзацiйнi заходи, що призводять до скорочення
чисельностi або штату праrцiвникiв тiльки пiсля надання писъмовоi iнформацii
профспiлковомУ KoMiTeTy. Iнформацiя повинна вкJIючати пiдстави для
наступних звiльнень, термilни iх проведення, кiлькiсть i категорii працiвникiв,
яких це може стосуватися.

Працiвники можуть бути звiлъненi з закладу у випадку змiн в органiзацiТ
виробництва, при скорочсэннi чисельностi штату. У цих випадках вони
персонЕLльно попереджают];ся КомандУванняМ про майбутне звiльнення не
пiзнiше нiж за два мiсяцi.

2.|.5. Сприяти, по можливостi та за
працiвникiв вiйськовоi ч?,r]fццц А7010, що

взаемною угодою переводу
звiльняються за скороченнrIм

чисельностi або штату, На ploýgly в умовах неповного робочого часу, або iншу
роботу по спецiальностi, а )/ випадку неможливостi або вiдмови працiвника вiд
Hei останнiй працевлаштовуеться самостiйно.



2.|.6. Не допускати зlвiльнення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей
BiKoM до 3-х poKiB (до 6-ти poKiB ч.6. ст. 179 КЗпП Украiни), одиноких MaTepiB
за H€uIBHocTi дитини BiKoNt до |4-ти poKiB або дитини з iнвалiднiстю, KpiM
випадкiв повноТ лiквi,цацii вiйськовоi частини, з обов'язковим
працевлаштуванIUIм.

2.2. Порядок прийому i звiльнення працiвникiв.
2.2.|. Працiвники реалiзують сво€ право на працю шляхом укJIадення

трудового договору. Трудоllий договiр укладаеться в писъмовiй формi.

При прийняттi на роботу на вимоry Командування працiвник подае:

довiдки будинкоуправлiнн.lI (ЖЕК), сiльськоi або селищноi Ради про останнiй

рiд занять;

- облiкову картку фiзичноi особи - платника податкiв (KpiM осiб, якi
через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийнятгя реестрацiйного
номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному
органу ,.Щержавноi податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi);

- паспорт згiдно з дiючим законодавством про паспорти;

- вiйськовий квиток для осiб, звiльнених з вiйськовоi служби i
вiйськовозобов'язаних з обrэв'язковою постановкою на вiйсъковий облiк;

- медичну довiдку прlr стан здоров'я.

2.2.2. Якщо робота вимагае спецiальних знань, власник мае право
вимагати вiд працiвника дIIплом чи iнший документ про HEuIBHicTb вiдповiдноi
освiти або професiйноi пiдготовки.

2.2.З. Згiдно з дiю.tим законодавством Командування не мае права
приймати на роботу, пов'язану з медичною дiяльнiстю, осiб, якi не мають
спецiальноi пiдготовки i знань, отриманих у вiдповiдних вищих i середнiх
спецiальних закJIадах.

2.2.4. Забороняеться вимагати вiд осiб, якi поступають на роботу, iх
нацiональну приналежнiст1;, походження та iншi документи, поданшI яких не
передбачено законодавством (ст. 25 КЗпП).

2.2.5. Укладення трудового договору оформляеться нак€вом командира
вiйськовоi частини А7010 пrро зарахування працiвника на роботу.

2.2.6. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний при прийняттi
або переведеннi в законному порядку на iншу роботу:

- роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки - проiнформувати пiд
пiдпис про умови працi, нiа,явнiсть на робочому мiсцi, де BiH буде працювати,



небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв та можливi наслiдки ix впливу
на здоров'я;

- ознайомити прац.iвника з
розпорядку та колективним iцоговором;

- повiдомити про права, пiльги
законодавства i колективногrэ договору;

- визначити працiвникrэвi його робоче мiсце та забезпечити необхiдними
для роботи засобами;

- проiнструктувати та надати працiвниковi iнструкцiю
виробничоi caHiTapii, гiгiени працi i протипожежнот охорони.

2.2.7. ПрацiВникам, якi вперше прийнятi на роботу, трудова книжка
оформляетъся не пiзнiше п'я:ги днiв пiсля прийняття.

розрахунок i

ycix супл, що

правилами внутрiшнього трудового

i компенсацii вiдповiдно до дiючого

з технiки безпеки,

2,2,8, Працiвник мае право розiрвати трудовий договiр, укJIадений на
невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним
орган письмово за два тижнi (ст. З8 КзпП УкраiЪи).

2,2,9, Строковий трудrэвий договiр пiдлягае розiрванню достроково на
вимоry працiвника в разi йсlго хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають
виконанню передбачених в ньому робiт, порушення власником або
уповноваженим ним оргвном законодавства про працю, колективного або
трудовоГо договоРУ, Т? iншиХ поважнИх причиН (ст. 39 КзпП УкраiЪи).

2,2,|0, Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або
уповноваженого ним оргаilу до закiнчення строку його чинностi не
допускаеться без згоди профспiлкового koMiTeTy, kpiM випадкiв, передбачених
законодавством.

2.2.11. В день звiльнення з працiвником проводиться повний
на руки йому видаетъся н€UIе)Iшо оформлена трудова книжка.

якщо працiвник в день звiльнення не працював, то виплати
напежать йому, повиннi бути виплаченi не пiзнiше наступного днrI.

ЩнеМ звiльнеНня вважа€]тьсЯ останнiй денъ роботи.
2.3. Профспiлковий KoMiTeT зобов.язуетъся:
2.З.|. Сприяти змillненню трудовоi

ефективностi працi.
дисциплiни, пiдвищенню

_ 2,3,2, Проводити роботу з працiвниками стосовно рацiонального табережливого використання обладнання, матерiальних ,ч.Ьбi", ,б.режепrЙ
службового майна, недопущення його пошкодження та знищенюI.

2,З,З, ОРГаНiЗУВаТИ ЗбiР Та УЗагальнення пропозицiй працiвникiв з питань
структурних пiдроздiлiв, доводити ik до командуваннrI



вiйсъковоi частини А7010 i домагатися iх реалiзацii, iнформувати трудовий

колектив про вжитi заходи.
2.3.4. Запрошувати гIовноважних представникiв центру на засiдання

профспiлкового KoMiTeTy ), випадках розгляду питань захисту трудових l

сOцiальнO-екOнOмiчних прав працвникlв.

2.4. Жодний iнший труловий договiр, Що пiдписусться Командуванням з

працiвниками, не може суперечити цьому колективному договору таким чином,

щоб порiвняно з ocTaHHiM TrpaBa та iнтереси працiвника в трудовому договорi
були "nrro." 

чином обмс:женi. У випадку виникнення такого протирiччя

вiдповiднi положення трудового договору визнаються недiйсними.
2.4.У Командування не вправi вимагати вiд працiвника виконання роботи,

не обумовленоi трудовими договорами.
2.4.2. Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати

своi обов'язки, своечасно i точно виконувати розпорядженнrI Командування,

дотримуватися трудовоi та:гехнологiчноi дисциплiни, вимог нормативних aKTiB

з охорони працi, дбайливо ставитись до державного майна, на запит

КомандУваннrI надавати звir:и про виконання cBoik конкретних обов'язкiв.
2.4.з. .Щотримання црудовоi дисциплiни у вiйськовiй частинi А7010

передбачае створення необхiдних органiзацiйних та економiчних умов для

нормальноi висококвалiфiкованоi роботи, свiдомого ставленнrI до працi,

застосування методiв переконання, виховання, а також заохочення за сумлiнну

працю.

2.4.4. Що працiвникiв ]иожуть застосовуватися заохочення за:

- зр€lзкове виконаннятрудових обов'язкiв;

- довготривЕuIу, бездоганну i сумлiнну роботу;

- особливi трудовi засlrуги;

- iншi досягнення в рсlботi.

2.4.5. Заохочення застосовУеться власникоМ або уповноваженим ним

органом за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM у виглядi:

- подяки;

- нагородженнrI цiнни,м подарунком;

- премii;

- грамоти;

- почесноi грамоти;

- представлення у вищi органи,

нагородженшt орденами i медалями,
за особистi заслуги до
почесними грамотами,

заохочення,
нагрудними



значками, присвоення почесних звань засJIуженого лiкаря Украiни, заслужеНогО

працiвника охорони здоров'я.

2.4.6. Заохочення оголошуIоться накЕLзами в урочистiй обстановцi i
заносяться до трудових кнюI(ок працiвникiв.

2.4.7. Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують своi трудовi
обов'язки, надаються в перrrгу черry переваги в галузi соцiально-культурного та
житлово-побутового обслуlговування, путiвки до санаторiiЪ та будинкiв
вiдпочинку, полirlшення житлових умов i т. iH. Таким працiвникам надаеться

також перевага при просуваrrнi на роботi

2.4.8. В структурних пiдроздiлах трудового колективу вiйськовоi частини
А7010 створюеться обстановка нетерпимостi до порушень трудовоi

дисциплiни, сувороi товариоькоi вимогливостi до працiвникiв, якi несумлiнно
виконують cBoi труловi обов'язки. Щодо окремих несумлiнних працiвникiв в

необхiдних випадках застос)овуються заходи дисциплiнарного i громадського
впливу (ст. 140 КЗпП).

2.4.9. За порушеннrI трудовоi дисциплiни, невиконання або ненапежне
виконання покJIадених на працiвника трудових обов'язкiв до нього можуть
бути застосованi TaKi стягнення (ст. 147 КЗпП УкраiЪи):

- догана;

- звiльнення.

2.4.10. .Що застосування дисциплiнарного стягнення власник або

уповноважений ним орган повинен вимагати вiд порушника трудовоi
дисциплiни письмове поясн€)ння.

2.4.||. Звiльнення, як дисциплiнарне стягнення, з iнiцiативи власника
може бути застосоване лишеl} вип8,щкOхl

- систематичного невиконання працiвником без поважних причин
обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором або правилами
внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiше
застосовувалися заходи дисr(иплiнарного чи громадського стягненшI;

- проryлу (вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин протягом робочого
дня без поважних причин);

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

- вчинення розкрадаI{ня (в тому числi й дрiбного) державного або
громадського майна, встано]]леного вироком суду, що набрав законноi сили, чи
постанови органу до компетенцii якого входить накладенrrя адмiнiстративного
стягнення або застосування заходiв громадського впливу.



2.4.|2. командир вiйськовоi частини А7010 мае праВО СаМОСТiЙНО

накJIастИ дисциплiнарне стягненнЯ абО передатИ прО порушення трудовоi

дисциплiни на розгJuIд трудового колективу.

2.4.|3. За кожне порушення трудовоi дисциплiни може бути застосоване

лише одне дисциплiнарне стягнення.

2.4.|4. Стягнення огоJIошуеться накЕвом i повiдомляеться працiвниковi

пiд пiдпис.

2.4.|5.,,Щисциплiнарне стягнення застосовуеться безпосередньО за

виявленням проступку, €tле не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення, не

враховуючи часу звiльнсlння вiд роботи,узв'язкузтимчасовою
непрацездатнiстю або перебуванням у вiдпустцi. Дисциплiнарне стягнення не

може бути накладене пiзнiшrэ шести мiсяцiв з дня його вчиненнrI.

2.4.|б. Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення,

працiвника не буле вiддаlно новому дисциплiнарному стягненню, то BiH

вважаеться таким, що не MaBl дисциплiнарного стягнення.

2.4.1,7. ЯкщО працiвниК не допустиВ новогО порушення трудовоi

дисциплiни i до того прояви.в себе, як сумлiнний працiвник, то стягнення може

бути зняте до закiнчення оцного року. Протягом строку дii дисциплiнарного
стягнення заохочення для працiвника не застосовуеться.

2.4.|8. Щисциплiнарнс: стягненнrI може бути оскаржене працiвником у
порядку, встановленому закOнодавством.

роздIл 3
ОПЛАТА ПРАЦI

3.1. Пр" пiдписаннi трудового договору Командування довоДиТь ДО

вiдома працiвникiв розмiр, ]порядок i строки виплати заробiтноi плати, а також

утримання якi можуть здiйснюватись iз заробiтноi плати.

З.2. Заробiтна плата .працiвникам випJIачуеться вlдповlдно до ДlЮЧого

законодавства:

Два рази в мiсяць, через промiжок часу, що не перевиIIIуе 16

капендарних днiв.

Заробiтна плата за першу половину мiсяця мас бути не бiльше 50 Yо суми

мiсячноi заробiтноi плати.

Розрахунок заробiтноi плати за другу половину мiсяця проводиться з

урахуванням виплаченоi зарlобiтноi плати за першу половину мiсяця.

Виплати проводяться не пiзнiше 7 днiв по закiнченню перiодУ За ЯКИй

здiйснюеться виплата.



3.3. Вiдомостi про оплату працi працiвникiв надаються iншим державним

органам i особам лише у випадках, передбачених законодавством,

З.4. Структура заробi,гноi плати складасться з основноi i додатковоi

заробiтноi ппати, u runo* iншtих заохочувщIьних та компенсацiйних виплат,

з.5. основна заробiтна плата е обов'язковою винагородою працiвнику за

виконану iм робоry згiдно з посадовими обов'язками та установленими

;;;"r; прй (нормами виробiтку, обслуго"J"111")*]л-::ru"овлюеться у

виглядi .rо"чдо""* окладiв (rар"фни* ставок) для працiвникiв, основна

заробiтна плата не може буr:и меншою встановленого законодавством Украiни

розмiру MiHiMarrbHoi заробiтrlоi плати,

з.6. ,Щодаткова Ъаробiтна плата це винагорода за працю понад

встановленi норми, за рсlботу в надурочний час, за трудовi успiхи i

винахiдпивiсть, особливi )''о"" прачi, Вона вкJIючае доплати, надбавки,

компенсацiйнi виппати, перс:дбаченi чинним законодавством,

3.7. Заробiтна плата виплачусться шляхом зарахування сум заробiтноi

плати на рахунки працiвниlкiв (u т.ч. KapTKoBi), вiдкритi в установах банкiв, з

якими у "й."*овiй 
частиннi д7010 заключенi договора.

3.8. Командування iнформуе працiвникiв щодо:

- сум нарахованоi зарrэбiтноi плати з розшифровкою за видами виплат;

- розмiрiв i пiдстав вiдрахувань та утриманъ iз заробiтноi плати;

- сум заробiтноi платlл, що належить до виппати,

з.g. Накази про вибуття працiвникiв у вiдпустку вiдпрацьовувати не

пiзнiше, як за 2 тижнi до дня настання вiдпустки,

час щорiчноi вiдпустки
вiдпустки, якщо iнше не

3.10. Заробiтну плагу працiвникам за весь

виплачувати не пiзнiше нiж за три днi до початку

передбьчено угодою мiж працiвником та роботодавцем, У випадках наданн,l

щорiчноi вiдпустки в обм,эжений TepMiH (за сiмейними обставинами, станом

,офоu'" ,ощо) в заявi на вiдпустку працiвник може погодити отриманн,I

заробiтноi плати за вiдпустку в TepMiH визначений мiж працiвником та

поботодавцем.
l"

з.11. За працiвниками, якi направленi у службове вiдрядженн,I, протягом

всього часу вiдрядження., в ,оrу, числi й за час перебування в дорозi,

зберiгаеться мiсце роботи.

з.|2. На працiвникiв, якi направленi у вiдрядження, поширюеться режим

робочого часу того закJIад)r, до якого BiH вiдряджений,

3.1з. Якщо працiвнлrк вибувае у вiдрядженнrl у вихiдний деньо то йому

пiсля повернення з вiдрядження найближчим часом надаеться iнший день

вiдпочинку.



з.14. .Щень вибуття }, службове вiдрядження та день прибуття з

вiдрядженшI вважаетъся днями знаходження у вiдрядженнi.

Працiвникам, якi направленнi у службове вiдрядженнrl, оплата працi за

виконану роботу здiйснюеть,ся не нижче середнього заробiтку. Якщо сума

середнього заробiтку за днi вiдрядження нижча суми зарOбiтнOi ппати За Цi ДНi,

то працiвнику за днi вiдряд;кення виплачуеться заробiтна плата. ЯкЩО СУМа

середнього заробiтку за днi lвiдрядження бiльша суми заробiтноi плати за цi

днi, то працiвнику за днi вiдрядження виплачуеться сума середньогО ЗаРОбiТКУ.

3.15. Згiдно ст. 36 Зак:ону Украiни кПро оплату працi> керiвник несе

вiдповiдальнiсть за затримку виплати заробiтноi плати.

3.16. У разi поруше]lня фактiв виплати заробiтноi плати з вини

адмiнiстрацii, коли затримка мала мiсце один чи бiльше мiсяцiв, працiвникам

виплачуеться компенсацiя вц)ати частини заробiтноi плати.

З.17. Згiдно ст. 95 КЗп.П Украiни заробiтна плата працiвникiв пiдлягае

iндексацii у встановленому законодавством порядку. Базовий мiСяць ДJUI

проведення iндексацii вважаеться мiсяць пiдвищення тарифних сТаВок (окладiв)

в тому числi для новоприйнятих працiвникiв та працiвникiв, якi вийшли на

роботу з вiдпустки по доглялу за дитиною до досягнен}uI нею трирiчного BiKy

(шестирiчного BiKy за медичними покzваннями), KpiM особливого перiодУ.

Збiльшення зарплати працiвника за рахунок установлення або

пiдвищення iнших зарплатнLж скJIадових (надбавок, доплат, премiй тощо) без

збiльшення окладу не впливае на змiну базового мiсяця.

Базовий мiсяць для працiвника на новостворенiй посадi буле мiсяць
створення новоi посади (if введення до штатного розпису), мiсяць затвердженнrI

штатного розпису, введення змiн до штату.

З. l 8. ПiдвищеншI окJIаду

Керiвникам структур]{их пiдроздiлiв - лiкарям посадовий окJIад

пiдвищуеться за HEuIBHocTi квалiфiкацiйноi категорii, якщо спецiальнiсть, за

якою iM присвоена квалiфiк:ацiйна категорiя, вiдповiдае профiлю пiдроздiлу,

який вони очолюють.

Посадовий окJIад iнш.им медичним та фармацевтичним працiвникам

установлюеться з урахуваннl{м квалiфiкацiйноi категорii за умови iх роботи за

тiею спецiальнiстю, за якою присвоено квалiфiкацiйну категорiю.

Пiдвищення посадового окладу за HaJIBHocTi квалiфiкацiйноi категорii
проводиться протягом 5 po,KiB з дня затвердженнrI наказом закJIаду охорони
здоров'я рiшення атестацiйноi KoMicii про iT присво€ння (пiдтвердження).

- працiвники, cxeMHi посадовi окJIади яких пiдвищуються у зв'язку з

небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами працi на |5О/о:



1) молодшiй медичнiй cecTpi (ванничi) басейну пiдводного витяry;

2) сестра медична кабiнеry пiдводного душ-масажу;

3) мополшiй медичнiй cecTpi (ванницi);

4) cecTpi медичнiй кабiнету теплолiкування;

5) cecTpi медичнiй кабiнету гilпъванiчних ванн;

6) cecTpi медичнiй кабiнету о:зокеритолiкування ;

zi *олодшiй медичнiй cecTpi кабiнету озокеритолiкування

(пригоryвання сумiшi);
8) молодшiй медичнiй cecTpi кабiнету озокеритолlкування

(накладання аплiкацiй);
9) cecTpi медичнiй кабiнету }'ВЧ;
10) cecTpi медичнiй кабiнету НВЧ;
11) лiкар з функцiоналъноi дiагностики;
1 2) сестра медична вiддiлення функцiональноi дiагностики;

13) cecTpi медичнiй кабiнеry гiнекопогiчних зрошувань;

14) пiкарю - лаборанту лабораторного вiддiлення;

15) завiдувач вiддiлення - лiкар - лаборант;

1 б) лаборант лабораторного,вiддiлення;
tZ) фепьлшер - лаборант пабораторного вiддiпення;

1 8) Йоподшiй медсестрi лабораторного вiддiлення;

19) лiкар рентгенолог;
20) ренгенлаборант;
21) лiкар-психiатр;
22) завiдувач кабiнету лiкар-ендоскопiст;
23) сестра медична ендоскогtiчного кабiнеry;

2а) лiкар-терапевт кабiнеry гiпербаричноi оксигенацii;

25) сестра медична процедурного кабiнеry,

- працiвники, cxeMHi посадовi окJIади яких пiдвишцуlоться у зв'язку з

несприятливими умовами пlrацi, згiдно рiшення атестацiйноi koMicii:

Установити пiдвишенl на Lz,

праIriвникам зайrrятим на рсlботах:
пlдвишен1 |2уо посадовi окJIади за шкiдливi умови працi

1) кухаря;
2) електрог€lзозварника, заiiнятому рiзанням та рrIним зварюванням.

установити пiдвишенi на 4% посадовi оклади за шкiдливi умови працi

працiвникам зайнятим на рсlботах:
1) слюсаря - ремонтника;
2) слюсаря аварiйно вiдбудовних робiт,

У Bcix випадках, коли чинними нормативними актапdи пiдвищення

посадових окладi (тарифних ставок) працiвникiв передбачено у вiдсотках,

абсолютний розмiр *о*"Ьrо пiдвищеншI визначаеться iз посадового окладу без

урахування iнших пiдвищеlrь, надбавок та виплат,

3.19..Щоплати



-ЗаробоТУВнiчнийчасУрозмiрi35о/опосадоВогоокJIаДУ:

вiддiлення медичноi реабiлiтацiт лъотного складу:

1. Сестра медична;

2. Молодше медична сестра,

ВiддiленняМеДичноiреабiлiтацiiТераПеВТичНоГопрофiлю:

1. Сестра медична;

2. Молодша медична сестра з догляду за хворими;

Господарче вiддiлення:

1. Водiй автотранспортного засобу,

також для роботи в нi,цний час запу{аютъся лiкарi рiзних спецiа,пьностей

згiдно затвердж."r* графiкiв черryвань лiкарiв на мiсяцъ.

- за сумiщення професiй (посад) або виконання обов'язкiв тимчасово

вiдсутнъого працiвника у розмiрi до 50% посадового окJIаду;

- за науковий ступiнь: доктор наук -25 % посадового окJIаду;

кандидат наук - |5 % посадового окJIаду;

- за пiдтримку постiйноi бойовоi готовностi у розмiрi до 50 % посадового

окJIаду BciM категорiям працiвникiв ЗСУ (згiдно положення).

- за скjlаднiсть та напруженiсть у розмiрi до 50 О/о ПОСаДового окJIаду BciM

категорiям працiвникiв ЗСУ

З.20. Надбавки

_ за вислугу pokiB лiкарям i фахiвцям з базовою та неповною вищою

медичною освiтою державних та комунальних закJIадiв охорони здоров'я:

понад 3 роки - 10 % посадового окJIаду

понад t0 poKiB --20% посадового окJIаду

понад 20 poKiB -- З0 % посадового окJIаду

iншим категорiям працiвникiв за вислуry poKiB у ЗС:

понад 2 роки - .5 % посадового окJIаду

понад 5 poKiB - |0 % посадового окJIаду

понад 10 poKiB ,- |5 % посадового окJIаду

понад 15 poKiB - 20 % посадового окJIаду



понад 20 poKiB -25 % посадового окJIаду;

- за наrlвнiстъ почесного звання Украfни, срср, союзних ресIryбпiк СРСР:

(<народниЬ - у ро:змiрi 40 % посадового окJIаду,

((заслужений>> - у розмiр\ 20 % посадового окJIаду;

- за використаннrI в роботi дезiнфекчiйних засобiв, а також працiвникам, якi

зайнятi'р"о"рu'""',У-.тiвУрозмiрi1O%тарифноiстаВки:

сестра медична наявних вiддiлень Bcix найменувань;

Молодша медична сестра наявних вiддiленъ Bcix найменуванъ;

Прибиральник службових примlщень;

Прачiвник з господарськоi дiялъностi закладу

_ за класнiсть водiям II клаСУ У РОЗМiРi 10

водiям I класу у розмiрi 25 % посадового окJIаду,

Виплати за класнiсть водiям проводятъся тiлькИ за чаС керуваннЯ

автотраЕспортним засобом. яй'"одiй у робочий час знаходився на роботi, апе

невиiжДжав,тобтоЕеI(ерУВаВаВтотранспортниМзасобом,ТuобuuY'-:1
класнiстъ за цi години не ]виплачусться, оскiпъки при виконаннi iнших видlв

p"Or, квалiфiкацiя II чи I клiлсу волiя не потребуетъся,

3.2|.ЗгiднопостаноВиКМУвiд11.05.2011рокУNs524<<ПитанняоплаТи
прачi працiвнИкiв устаНов, закпадiв та органiзаЦiй окремих гаJIузей бюджетноТ

сферп> медичним i фаtrlмачевтичним працiвникам центру виплачуетъся

матерiальна допомога на ()здоровлення у розмiрi посадового окJIаду пlд час

надання o.rro"roi щорiчноi "iдrrу.r*и 
(KpiM зовнiшнiх сумiсникiв),

з.22.вiдповiдно до вимог постанови кму вiд 30,08 ,2002 р, N9 |298 кпро

оплаТУпрацiпрацiвникiвнао.."о"iе':11'|]дiвiкоефiцiентiвзоПлатипраui
працiвникiв установ, зак:[адlв та органiзацiй "ч,]_Т: 

ГаЛУЗеЙ бЮДЖеТНОi

сфершВиплачУстЬсяМа-герlаJIьнаДопоМоГаВрозмiрiнебiпьшеоДного
посаДоВогооКIIаДУнарiк(lвтомУчислiзовнiшнiмсУмiсникам).

з.23.у разi виплати компенсацii за невикористану вiдпустку допомога на

охорониздоров'я;

о/о посаДоВоГо оклаДУ,

оздоровленнrI не виплачуе,гься,

з.24.премiювання працiвникiв провадиться вiдповiдно до ix особистого

внеску в заг€IJIьнi результати роботи в межах фонду оплати працi, за рахунок

надходжень грошових кошТlВ по'""1'T.:.1:II^ ф:Y;#*::}^ъ*""J"1:
Положення про премilовання, затвердженого

узгодженого з профспiлкс)вим KoMiTeToM,

нач€шъником центру



3.25.КонкретнiрозмiрипосаДоВихоклаДiвпраЦiвникiвВизнаЧаютьсяУ
вiдповiдностi з тарифними розрядами, профЁсiями та кваlriфiкацiею

nfrui"""KiB, складнiсiю та умовами роботи 
.лLrlr',. vnnoB оплати працi в бiк

З.26.Про введення "o",.i"lb; 
;;у 1:""* умов оплати працi в бiк

погiршення повiдомпяти прачiвникiв не пiзнiше як за z мiсяцi до iх

запроваДженнЯ або змiни, u у ,r"|iод дii вiйсъкового станУ керуватисъ ЗУ :,пр:.

внесення змlн до деяких законодавчих aKTiB Украiни, щодо оптимlзац11

,рУДО"Jiz|*ff'#,?;икам, якi пэlйнlтi Tu. ""_:tlл:]о,":?i:::r',""";к
керiвникiв структурних пiдроrдiпi" (вiддiлiв, вiддiлень, кабiнетiв тощо),

посадовi окJIади встановлюються з урахуванням квалiфiкацiйних категорiй (за

умови, що спецiальнiстъ, за якою iM присвоена квалiфiкацiйна категорiя,

вiДповiДаепрофiлюпiдроздiltУ,якийВониоЧоЛююТъ):,1':"пiДвищеннямIх
розмiрiв ,_"*Ъо вiд кiлысЪстi лiкарсъких посад згiдно зi штатом (з

урахуванrr", .r* керiвникiв цих структурних пiдроздiлiв) :

1. до 3-х одиницъ вкJIюI{но - на 10%;

2. понад 3 до б одиниць вкJIючно - на2OYо;

3. понад б одиницъ - на 25%,

з.28,Працiвники,якiберУтъбезпосереДню-I:,Т'"Узабезпеченнi
проведення оос, за HarIBH.ocTi пiдтвердних документiв, мають право на

отримання премii за безпосередню y"u"i в оос та забезпечення ii проведення

в розмiрi до двох посадових окjlадiв з моменту початку ylacTi працiвника в

оос та по дату закiнчення такоi участi. КонкретНИЙ РОЗМiР ПРеМii ВИЗНаЧаеТЬСЯ

зzшежнО вiд розмiру затвеРд)кеногО фондУ o,nu.t" праui на поточний piK, У разi

коли працiвник брав безпосtlредню участъ в ооС Ъ",о"""й мiсяцъ, то розмiр

премiт визначаетъся пропорuдi"о робочим дням безпосереднъоi yT acTi в такому

мiсяцi порiвняно з премiею, яка сплачуетъся за повний мiсяцъ, Виплата премiI

зДiйснюстьсяЗавесьперiод;ластiвооСпiсляпоВерненняпрацiвника.

ЗаробiтнаПлаТапраЦiвникiв,якiберУтъбезпосереДнюУЧастьвооСабо
забезпечують if проведення, за час ФактlrН111 jЗ""Т:"*_1_'",i' j-o'l;
пiдвищуеться на iои. розlэахунок суми пiдвищення здiйснюетъся 1з денно1

ставки працiвника. Виплага здiйснюетъся пiсля повернення працiвника з

Виконання;;;;;Урuиопiп|Ь".о.'няооСДовiйсъковоiчастинид7010за
умови наявностi документiв, якi пiдтверджують його безпосередню ylacтb у

забезпеченнi проведеншI ооа та час фактичного перебування в зонi оос,

рjздIл 4

ОХОРОНА ПРАЦI
КомандуваннrI, який

4.t. Забезпечення без:печних умов працi е обов'язком Командуванн,I, якии

мае забезпечити умови праui "; 
i.;;roMy робочоIчtУ МiСЦi У ВiДПОВiДНОСТi iЗ

оанiтарно-побутовими но,рмативними актами з охорони працi, безпеку



технологiчних процесiв, маIпин, механiзмiв,
виробництва, наявнiсть засобiв захисту.

обладнання, iнших засобiв

4.2. Командування провсlдить атестацiю робочих мiсць i вiдповiдно до
додатковi пiльги компенсацiТ працiвникамчинного законодавства надае додатков1 пlльги l компенсацl1 працlвникам

зайнятим на роботах зi шкiдлиtвими умовами працi, по резулътатам атесТацii.
Забезпечення працюючих санiтарно-побутовими примiщеннями та
обладнанням згiдно з чинними ]нормами.

4.3. Працiвники мають право вiдмовитись вiд роботи при якiй
створюеться ситуацiя, небезпечна для ix життя i здоров'я, а також для життя i
здоров'я iнших людей та навкOлишнього середовища (якщо TaKi умови пряМо

не передбаченi трудовими дого]ворами).
4.4. Працiвники зобов'яза,нi знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB

про охорону працi, правила потlедiнки з машинами, механiзмами, обладнаннrIм,
iншими засобами виробництвrа, користуватися засобами iндивiдуагrьного i
колективного захисту, проходи,ги обов' язковi медичнi огJIяди.

4.5. Працiвники
користуваннrI транспортнi

зобов'язуються використовувати наданi iM у
засrэби, TexHiKy та iнше державне майно лише у

службових цiлях.
4.6. Надавати працiвнилсам в робочий час невiдкладну безкоштовну

медичну допомоry.
4.7. Забезпечити виконанЕя Комплексних заходiв для забезпеченнrI

встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничоГо сереДоВИЩа,

пiдвищення наявного рiвня охOрони працi, запобiгання випадкам виробничого

травматизму, професiйних захворювань i аварiй.

4.8. При прийняттi на р,9ýоту ознайомлювати пiд пiдпис працiвника з

умовами працi та наявнiстю на робочому мiсцi небезпечних i шкiдливих
виробничих факторiв, ik можливим впливом на здоров'я, а також правами та
пiльгами за роботу в таких умовах (Щодаток 4).

4.9. Забезпечувати безоплатно працiвникiв спецодягом, спецвзуттям та

iншими засобами iндивiдуаль-ного захисту вiдповiдно до г€lлузевих норм, а

також миючими, знешкоджуваIьними засобами (.Щодаток NЬ 3).

Органiзувати замiну або,ремонт спецiального одяry i спецiального взуття,

що стаJIи непридатними до закiнчення встановленого строку носiння з

незаJIежних вiд працiвника причин.

Видавати працiвниковi i,нший придатний для використання спецiальний

одяг, спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту в разi
вiдсутностi засобiв iндивiду€Lпьного захисту у встановлених мiсцях ix
зберiгання або псування з незаJIежних вiд працiвника причин.

4.10. Забезпечити прання, хiмчистку, знежирюваннrI, вiдновлення та

ремонт спецодяry, спецвзуття, iнших засобiв iндивiдуального захисту.



медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах зi

шкiдливими чи небезпечними умовами працi або таких, де с потреба у

професiйному доборi, та позачергових медичних оглядiв за заявою працiвника,

"**Ь "i" ""u*ae, 
що погiршення стану його здоров'я пов'язане з уIиовами

працi, а також за iнiцiативOю роботодавця, якщо стаЕ здоров'я працiвника не

дозволяе йому виконувати сlвоi обов'язки,

4.13.Не допускати пlэацiвникiв закпаду (у тому числi за iхньою згодою)

до роботи, яка iM протипок€вана за результатами медичного огляду,

4.|4. Вiдшкодувати шкоду, заподiяну працiвниковi за ушкодження

здоров'я, пов'язану з нещiесним випадком або професiйним захворюванням

вiдповiдно до вимог чинного законодавства,

4.15. За рахунок коштiв закJIаду проводити навчання пра

професiЙ длЯ отриманнЯ дозволУ на проведення робiт

небезпекою.

4.|6. Створити комiсiю з питань охорони працi вiд адмiнiстрацii i

трудового колективу. Сприяти ii роботi вiдповiдно до Положення про неТ,

4.17. Проводити один раз на кварт€LJI за гIастю представникiв

профспiЛковогО KoMiTeTy анЕtлiЗ причин виникнення нещасних випадкiв, аварiй

та профзахворювань на .виробництвi. Вiдповiдно до висновкiв розробляти

заходи.

4.18. У разi виникнеЕня чи загрози виникнення або поширення особливо

небезпечних iнфекцiйних хвороб забезпечити працiвникiв зсУ необхiдними

засобами iндивiдуального захисту (медичними масками, антисептиками, тощо),

органiзувати температурний скринiнг працiвникiв, своечасне проведеннJI

дъзiнфекцiйних, дъзiнсенкцiйних, iнших необхiдних санiтарних та

протиепiдемiчних заходiв у службових примiщеннях.

4.|g. Провести HaBtIaHHrI i перевiрку знанъ працiвникiв, якi зайнятi на

роботах iз пiдвищеною небезпекою,

Працiвники зобов'язанi :

- дбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я

оточуючИх людеЙ в проц€)Сi виконаНня будъ-Яких робiТ чи пiд час перебуваннJI

на територii закладу;

- знати i виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB з охорони працi,

правила поводження з машинами, механiзмами, устаткуванням та iншими

засобами виробництва, користуватися засобами колективного та

4.t 1. Забезпечити у заlсладi нЕLлежний питний режим,

4.|z. Забезпечити безкоштовне проведеннrI попереднього i перiодичних

працiвникiв окремих
з пiдвищеною



iндивiдуального захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попереднi та

перiодичнi медичнi огляди;

- виконувати правила внутрiшнього рOзпорядку, щ0 дiютъ у закJIадi.

Працiвник несе безпrэсередню вiдповiдальнiсть за порушеннrI ЗiВначениХ

вимог (стаття 14 Закону Украiни,,Про охорону працi").

5.1. Трудовий розпорядок у вiйськовiй частинi А7010 визначаеться

правилами внутрiшнього трудового розпорядку, якi затверДжУЮТЪСЯ i

переглядаються заг€Lпьниlии зборами трудового колективу За ПОДанняМ

командира або уповновarкеного ним органу i профспiлкового KoMiTeTy на

ocHoBi типових правил (ст. |42 КЗпП). У вiйськовiй частинi А7010 на перiод дii
воснного стану встановлено розпорядок робочого дня.(Додаток 5)

5.2, Правила вну,грiшнього трудового розпорядку передбачають

створення центром умов для нормальноi, високопродуктивноi роботи кожного
працlвника, свlдомого ставленшI до виконання

рацiона-гrьного використання робочого часу та iH.
функцiон€tльних обов'язкiв,

5.3. Час початку i зсrкiнчення щоденноi роботи, перерва ддя харчування
встановленi iз врахуванняпл КзпП Украiни i передбаченим ним норм тривалостi

робочого часу, Постанов _Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17.||.|997 Jфl290,
кПро затвердження Спиrэкiв виробництв, робiт цехiв, професiй i посад,

зайнятtсть працlвникlв в яких дае право на щорlчнl додатковl вlдпустки за

роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер
працi>>, i вiд 21.02.2001 J\Ъ 163 <Про затвердження перелiку виробництв, цехiв,
професiй i посад iз шкiдлrивими умовами працi, робота в яких дае право на

зайнятiсть працiвникiв в яких до,датковl Blвlдпустки за

роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер

скорочену тривztлiсть робсlчого тижня); нак€}зу МОЗ Украiни вiд 25.05.2006 Jф

319 кПро затвердження норм робочого часу для працiвникiв закладiв та установ
охорони здоров'я>>.

5.4. Скорочувати на одну годину тривалiсть робочого часу напередоднi
святкових i неробочих днiв, в перiод дii военного стану керуватись ЗУ <Про
органiзацiю правових вiднr)син в умовах военного стану).

5.5. Свосчасно iнфор,музати працiвникiв про змiни трудового розпорядку,
особливо у випадках перенесення робочих днiв вiдповiдно розпоряджень
вищого командування.

5.6. Згiдно ст. б1 КЗпП УкраiЪи для працiвникiв, якi працюють по
змiнного графiку, ведеться пiдсумований облiк робочого часу.

5 роздIл



5.7. Тривалiсть робочого часу за облiковий перiод (мiсяць) не повинна
перевищувати нормЕtльноi тривагlостi робочого часу, яка щорiчно визначаеться
MiHicTepcTBoM соцiалъноi псlлiтики УкраiЪи.

5.8. Надурочнi робо:ги, як правило, не допускаються. ЗастосуваннrI
надурочних робiт проводитЕ,ся командуваннrIм вiйськовоi частини у викJIючних
випадках, передбачених дiючим
профспiлковим KoMiTeToM.

законодавством по узгодженню з

Керiвники структурних пiдроздiлiв, працiвники яких будуть з€lлуIатися
до надурочних робiт, зобов'язанi вести облiк надурочних робiт, виконаних
кожним працiвником.

5.9. Залуlеннrl окремих працiвникiв до роботи у неробочi та вихiднi днi
допускаються лише у виня,гкових випадках, передбачених ст.ст.71, 73 КЗпП
украiни та робiт викликаних необхiднiстю медичного обслуговуваншI
населеннrI.

5.10. Робота працiвникiв у вихiдний день компенсуеться шляхом наданшI
iншого дня вiдпочинку.

5.1l. Робота у святковi та неробочi днi, якщо вона не компенсуеться
iншим часом вiдпочинку оплачу€ться у розмiрi визначеному положеннями
статей 107 КЗпП УкраiЪи.

5.|2. Згiдно ст. бl , 62, 65 КЗпП УкраiЪи дозволити зЕлJI}цення працiвникiв

Украiни.

5.13. Призначення праrдiвника на роботу в двi змiни пiдряд забороltя€ться.

черryвання праrцiвникiв по змiнах розподiляеться piBHoMipHo. у
вlдповlдних випадках триваr-гriсть щоденноi роботи визначаеться сумiжними
графiками, затвердженими к:омандуванням та накЕвами командира вiйськовоI
частини за узгодженням з профспiлковим KoMiTeToM з розрахунку встановленоi
норми трив€UIостi робочого т]ижнrI для кожноi служби.

5.15. Кожний працiвник зобовОязаний поставити вiдмiтку та пiдпис у
журналi вiдповiдного вiддiленнrl, пiдроздiлу, служби про прихiд на робоry та по
закiнченнi робочого дня.

5.16. ПрацiвнИк, який з'явивсЯ на роботу в нетверезому cTaHi, до роботи
не допуска€ться.

5.|7. На безперервник роботах працiвнику забороняеться з€lлишати
робоче мiсце до приходу працiвника, який мае його змiнити. Якщо працiвник

до надурочних робiт i встановити облiковий перiод-кварт€rл, згiдно розроблених
ГРафiКiВ. ОПЛаТУ робОти за надурочний час проводити згiдно ст. 106 КЗпп

5..l4.



не з'явився на змiну, то тOй хто працював у
чергового лiкаря, який зо(iов'язаний в межах

рiшення щодо замiни iншим працiвником,

5.26. Вiдповiдно до п.2. ст.8 Закону Украiни ",

MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд

попередню змiну
своеi компетенцii

повiдомляе
прийняти

YKpaiH1

Про вiдгryстки", нак€ву
l0.10.|997 р. N9 7 та вiд

5.18. В робочий час заборонястъся:

- вiдривати прачiвникiв вiд ix безпосередньот роботи, вiдкликати або

знiмати ix з роботи для викс|нання громадських обов'язкiв;

- скликати збори, рiзного роду наради з невиробничих питанъ.

5.19. YciM працiвникам вiйсъковоi частини встановити триваJIlсть

черговоi вiдпустки-за вiдпрацьований pik згiдно ст, б Закону Украiни <про

вiдпустки) не менше 24 календарних днiв,

5.20. особам з iнвалi,llнiстю I та II-i груп згiдно ч.З. ст. 75 КЗпП

та ч] ст. б Закону <Про вiiдпустки) встановити тривалiсть щорiчноi ocHoBHot

вiдпустки 30 календарних д,нiв, а III-I групи 26 календарних днiв.

5.2|.Черговiсть надання вiдпусток визначаеться графiком, затвердженим

командиром вiйськовоi час:гини за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM,

5.22. Графiк вiдпусток на наступний piK складаеться не пiзнiше 5 грулня

поточного року i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв вiйськовоi частини пiд

пiдпис.

5.2з. При складаннi графiкiв вiдпусток враховувати сiмейнi обставини,

особистi iнтереси та можJLивiсть вiдпочинку кожного працiвника згiдно вимог

ч. t2 ст. 10 Закону <Про вiдцпустки>.

5.24. Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах

встановлених графiком узгоджувати мiж працiвником i командиром вiйсъковоi

частини.

5.25. Про дату початку вiдпустки повiдомляти працiвника не пiзнiше, як

за два тижнi до встановленого графiком TepMiHy,

з0.01.tqqВ р. N9 16, "Про гi}лузеву угоду мiж MiHicTepcTBoM оборони Украiни та

Профспiл*оо .rрчцiвникiв Збройних сил УкраiЪи на 2019-2023 роки" надавати

,rрчцl"r"пur, .rо.uдu яки.к дае право на щорiчну додаткову вiдпустку за

особливий характер працi, без урахування святкових та неробочих днiв згiдно

списку наведеного в (f,оdаmку М I) до даного .Щоговору, KpiM особливого

перiоду.
5.27. Вiдповiдно с],. 7 Закону Украiни кПро вiдпустки>, та списку

виробництв, цехiв, профес:iй i посад iз шкiдливими i важкими умовами працi,

зайнятiсть працiвникiв Hzr роботах в яких дае право на щорiчну додаткову



5.30. Щорiчну
тривЕulостi, за умови,
14 календарних днiв.

вiдпу,стку дозволяеться дiлити
що ос,новна безперервна iJ частина

на частини будь-якоi
становитиме не менше

вiдпустку затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

17.11.|997 р. Ns |29О, за резулътатами атестацii робочих мiсцъо надавати

додаткову uiдrrу.r*у пропорuiйно за фактично вiдпрацьований час згiдно

списку наведеного в (!оdа,mку No 2) до даного ,Щоговору, KpiM особливого

перiоду.

5.28.Щорiчнi основна та додатковi вiдгryстки повноТ трив€tлостi у першiй

piK роботи надавати працiвникам пiсля закiнчення 6-ти мiсяцiв безперервноi

роботи.

5.2g. Право на викс)ристання вiдпустки за перший робочий pik до

настання шестимiсячного rэтрок} безперервноi роботи в вiйськовiй частинi

надавати згiдно ст. 10 Закону УкраIни оПро вiдпустки>>.

5.31. Вiдкликання:з щорiчноi вiдпустки допускаеться за згодою

працiвника JIише для вiдвернення стихiйного лиха, виробничоi aBapii або

негайного усунення ix наслiiдкiв.

5.З2. Працiвникам, tцо навчаються в

виробництва, дозволити за ix бажанням

додатковi вiдпустки до часу проведеншI

лабораторних робiт, здачi залiкiв та iспитiв до часу пiдготовки i захисту

дипломного проекту та iнших робiт передбачених навч€[пьним планом.

5.33. Надавати одноNIу з батькiв, якi мають двох або бiльше дiтей, BiKoM

до 15 poKiB, або дитину з iнвалiднiстю, або якi усиновили дитину, MaTepi

(батьку), особИ з iнвалiДнiсlтЮ з дитинСтва пiдгрупи Д I групи, одинокiй MaTepi,

батьку дитини або особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, який

виховуе iх без MaTepi(y т,ому числi у разi тривzlJIого перебування MaTepi в

лiкувалъному закJIадi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу з

iнвалiднiстю з дитинства rriдгрупи д I групи, чи одному з прийомних батькiв

надаеться щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка з трив€tлiстю 10

к€Lлендарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв, (ст, 73 КЗпП

Украiни).

5.з4. Надавати додаткову вiдпустку iз збереженням заробiтноi плати

тривалiстю 14 календарнIIх днiв на piK згiдно ст. 162 Закону УкраТни "Про

"iдrrу.r*r" учасникам боitових дiй, iнвалiдам вiйни, статус яких визначений

Законом Украiни ''Про стагус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiалъного захисту".

закладах освiти без вiдриву вiд

приеднувати щорiчнi основну i
настановних занять, виконаннrI



5.35. Надавати вiдпустки за бажанням працiвника у вiдповiдностi з

законом Украiни <про вiдlпусткп> без збереження заробiтноi плати порядку,

визначеному ст.ст . 25-Zб Заlсону,

5.з6. У разi введеннrI надзвичайноi ситуацii (карантину), спричиненою

виникненням чи загрозою виникнення загроз життю чи здоров'ю працiвникiв та

у вiдповiдностi iз розпоряд)кенням Командування Медичних сил Збройних Сил

УкраiнИ може впровадЖуI}атись, згiдно з вимогами ст, 60 КзпП Украiни,

дистанцiйна (надомна) форма працi або гнучкий режим робочого часу на

умовах скороченого або неповного робочого часу з урахуванням вимог,

визначених законодавствомt.

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

6. 1 . Командування зобовОязуеться:

б.1.1. Надавати праrцiвникам вiйськовоi частини д7010 в робочиiц час

невiдкладну безоплатну мецичну допомоry,

6.|.2. Забезпечити за рахунок роботодавця проведення перlодичних

профiлаКтичниХ медичнИх оглядiВ працiвнИкiв окреМих професiй, виробництв

,u ор.urriзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванн,I населення i може

призвести до поширення iнфекцiйних хвороб, згiдно з постановою Кабiнету

MiHicTpiB УкраIни в\д 2З ц)авня 2001 року N9 559 " Про затвердження перелiку

пробеъiи, виробництв та оlрганiзацiй, працiвники яких пiдлягають обов'язковим

профiлактичним медичниN{ оглядам, порядку проведення цих огпядiв та видачi

особистих медичних книжок ".

6.1.3. Передбачити -видiлення дJUI працiвникiв вiйськовоi частини та iх

дiтей 5 о/о пiльгових санirторно-курортних путiвок у вiйськовi caHaTopii, що

надходять вiд MiHicTepcTB,a оборони Украiни, з оплатою 30 0/о BapTocTi путiвки

у вiдповiдностi iз докупdент€lльно обrрунтованими змвками на санаторне

лiкування, наданими профспiлковим KoMiTeToM заступнику командира з

медичноi частини - ноч&IIIIнику частини,

6.|.4.Видiляти 25 %загальноi кiлькостi путiвок У дитячi оздоровчi табори

для дiтей працiвникiв iз сплатою ними BapTocTi путiвки на пiльгових умовах,

б.1.5. Надавати прrэфспiлковому KoMiTeTy iнформацiю щодо кiлькостl

путiвок у вiйськовi caHaTopii для працiвникiв Збройних Сил Украiни, що

надходять вiд MiHicTepcTBa оборони Украiни,

6.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:

6.2.|. Представля]]и iнтереси

KoMicii iз соцiального сч]ахування,

застрахованих працiвникiв у органах та

здiйснювати облiк працiвникiв бажаючих



пройти санаторне лiкуван:гля та вiдпочинок у санаторiях, профiлакторiях,
будинках вiдпочинку та iнших оздоровчих закJIадах та подавати документ€lльно
- обгрунтованi з€uIвки голотli KoMicii iз соцiального cтpilxyBaнIul та заступнику
командира з медичноi частини - начаIIьнику частини.

6.2.2. Надавати правову допомоry щодо застосування Закону УкраIни
<Про загаllьнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок
безробiття>.

6.2.З. Вiдповiдно до листа MiHicTepcTBa працi та соцiалъноi полiтики
Украiни Jф 76610ll5-07l1'8 вiд |0.|2.2007 р. щодо питання профiлактики ВIЛ-
iнфекцii Снiду проводити р,оз'яснювzrпьну роботу серед працiвникiв вiйськовоi
частини щодо профiлактики ВIЛ-iнфекцii на робочих мiсцях.

жит,ло_поБутовI гАрАнтIi
7.|. Командування зобов'язусться сприяти вирiшенню житлово-

побутових питань працiвн:икiв частини вiдповiдно дiючого законодавства
УкраiЪи.

8 роздл
,oI, тА гАрАнтIi

8.1. КомандуваннrI визнае профспiлковий KoMiTeT
представником iHTepeciB працiвникiв, якi працюють у вiйськовiй
i погоджуе з ним нак€ви та iншi локальнi нормативнi акти з

повноважним
частинi А7010,
питань, що €

предметом цього договору.

8.2. З метою вдоскон€Lлення соцiапьного партнерства, координацii
дiяльностi CTopiH та забезпечення контролю за виконанням цього Колективного
договору сторони домовилися:

забезпечити реryлярн-l перевiрки та здiйсненIuI постiйного контролю за
виконаннrtм Колективного договору, насамперед стосовно своечасностi виплати
заробiтноi плати ,га iнших пIIтань соцiального захисту.

8.3. У випадках передбачених ст.ст. ||9, l21r, |22, |2з, |24 КЗпП УкраiЪи
за працiвниками зберiгают,ься протягом усього часу мiсце роботи i середнiй
заробiток.

8.4. Вiдрахування iз заробiтноi плати проводяться у випадках
передбачених законодавств(}м Украiни та обмежуються згiдно ст.ст. 127,|28,
129 КЗпП Украiни.

7 розшл



8.6. На час додатковйtх вiдпусток, у зв'язку з навчанням, переДбачениХ

ст.ст. 211,21з,2|6 КЗпП Украiни, за працiвниками за основним мiсцем роботИ
зберiгаеться заробiтна плата.

8.7. Не допускаТи дисциПлiнарних стягнень та звlльненнrl за 1нlцlативою

КомандуванtUI працiвникiв, якi е членами виборного профспiлкового KoMiTeTy

без узгодженнJI профспiлксlвого KoMiTeTy, а також звiльнення ix з роботи за

пунктами 1, 2, 5 ст. 40 КЗпП Украiни (KpiM повноi лiквiдацii уотанови,
виявленоi не вiдповiдностi гrрацiвника займанiй посадi або виконУВаНiй РОбОТi У

зв'язку iз станом здоров'я, що перешкоджае продовженню даноi роботи, або

вчинення працiвником дiй, :за якi законом передбачена можJIивiсть звiльнення з

роботи) протягом року пiсля закiнчен}UI строку на який обирався цей склад (ст.

252 КЗпП Украiни).

8.8. Притягнення до дисциплiнарноi, адмiнiстративноi чи кримiнальноi
вiдповiдальностi не викJIючае цивiльноi, матерiальноi чи iнших видiв
вiдповiдальностi винних осiб.

8.9. ПраЧiвникИ несутЬ матерiаЛьну вiдповiдальнiсть за шкоду заподiяну

вiйськовiй частинi внаслil(ок порушення покJIадених на них обов'язкiв в

порядку та розмiрах визначених ст.ст. 1З0-138 КЗпП Украiни.

9.1. Контроль за виконанням колективного договору здiЙснюеться
Сторонами в рамках своiх повноважень.

9.2. Пiдсумки викона].IнrI колективного договору за piK розглядаються на
спiльному засiданнi командування вiйськовоi частини А7010 та членiв

Профспiлки.

9.З. Кожна зi CTopiH самостiйно визначае осiб, вiдповiда.пьних за

виконання положень колек]]ивного договору.

8.5. Допомога у зв'язку з тимчасовою
пологами надаються i виплачуються
законодавства.

непрацездатнiстю, вагiтнiстю та
працiвникам згiдно чинного

дисциплiнарних та звiльненнrl iнiцiативою

9.4. У разi невиконilння зобов'язань9.4. У разi невиконilння зоЬов'язань колективного договору
керiвника, BiH несе вiдповiд,альнiсть згiдно з законодавством УкраiЪи.

зА ви]ко

з вини



10 роздIл
з,{к4ючш цqлqжЕння

10. Щоговiр набувае чtинностi з дня його пiдписання i дiе до укладеннrI
нового ,Щоговору.

10.1. Змiни i доповненшt до цього договору протягом Його дii можуть
вноситися лише за взаемною згодою cTopiH.

I0.2. Контроль за виконанням договору здiЙснюеться безпосереДНЬО

Сторонами чи уповнова)(еними ними представниками за обУМОВЛеНОЮ

Сторонами згодою.

10.З. Надавати повновi?жним представникам CTopiH HalIBHy iнформаuiю та

документи, необхiднi для зд,iйснення контролю за виконанням договору.

10.4. У разi виникнення умов, що потребуютъ доповнень, чи змiн
положень цього договору, зацiкавлена сторона вносить вiдповiДнi письмовi
пропозицiТ, а iнша сторона розгJIядае ix у семиденний TepMiH. .ЩоповненнrI Та

змiни до колективного договору вносяться тiльки пiсля iх прийнятгя За

взаемною згодою на засiданнi робочоi KoMicii представникiв CTopiH, яка вела

переговори з укладення дiючого Колективного договору( ,Щодаток JФ6).

l0.5. Сторони, якi пiдtпис€tли цей колективний договiр, щорiчно звiтують
про його виконання. Пр" пiцведеннi пiдсумку роботи враховувати сТан охорОНИ

працi, культури, виробницт-ва, захворювання, а також травматизму.

10.6. У випадку невиконання чи нен€Lпежного виконання обов'язкiв,

передбачених цим договором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до
чинного законодавства.

10.7. Суперечки мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому
законодавством Украiни.

10.8. Колективний дсlговiр укладено в двох (трьох) примiрниках, якi
зберiгаються у кожноi iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.

Пiдписи CTopiH

,i частин_и А7010



!оdоmок Ne 1 до Колективного договору

Перелiк професiЙ i посад працiвникiв вiйськовоТ частини Д7010 робота

На ЯКИХ Да€ ПРаВО На ЩОРiчну додаткову вiдпустку за особл ивпй характер працi

N9

rt/п Назва посаd,,u, професii
Трuвалiсmь
Dоdаmковоt
вidпусmкu у

капенdарнtм dняsс

Прuлlimка

1 Юрисконсульт 7
2 Iнспектор з кадрiв 7
3 EKoHoMicT 7
4 Iнженер з охорони працi 7
J Начальник групи секретнс)го докуI!{ентального

заоезпечення 7
6 l-(tловод групи секретного докуI!(ент€rльного

заоезпечення 4
7 IHcTpyKTop з протипожежгtоi профiлактики 7
8 Лiкар- методист 7
9 Завiдувач вiдIiлення лiкар лаборант 7
]0 Лiкар -лаборант 7
]] Лаборант 7
]2 Завiлувач вiдIiлення лiкар -ендоскопiст 7
]3 Завiдувач вiд.ltiлення лiкар-фiзiотеDапевт 7
I4 Лiкар фiзiотерапевт 7
15 медична сестра з масФку 7
16 Медична сестра (Bcix найменувань) 7
17 Лiкар - терапевт 7

18
Завi пчвяч вiддiлення-лiкар, функцiональноi
дlагностики

7

19 Молодша медична сестра (,Bcix наЙменувань) 7

20
l lпаIт,lRниК с господаРськоi дtяльностi закJIаду
ОХОРQНИ ЗДОРОВЯ

4

2] СтаршQ медична сестра 7
22 Провiзор 7
23 Iнженер з метрологii 4
24 l ехнlк з експJIуатащt та ремонту устаткування 4

25 Jавlдувач каОrнету-лrкар з ультразвуковоI
дlагностики

7

26 JItKap - стомtrtолог 7
27 lIсихолог 7
28 JltKap - невропатолог 7
29 Jllкap - психlатр 7
30 (Dtзичний терапевт 7
3] Асистент фiзичного терапс,вта 7
32 Ерготерапевт 7
33 Асистент ерготерапевта 7
34 Jllкap - офтальмолог 7
35 JltKap - оториFtоларинголоt 7
36 JIlкар - ортопед - травматолог 7
37 Jrкap - уролог 7
_r8 машинtст насосних устанс|вок 4
39 5авtдувач скJIаду 7



TexHiK

частини A7l)10 Голова профкому



!оdаmок Nэ 2 до Колективного договору

пЕрЕлIк
перелiк професiй i посад працiвникiв вiйськовоi частини А7010 iз шкiдливими

i важкими умовами працi зttйнятiсть працiвникiв на роботах в яких дае право на

щсlрiчну додаткову вiдпусткI
Трuвалiсmь
dоdаmковоt
вidпусmкu у

назва посаёtu, професii

постiйно працюе бiля плити

юсар аварiйно вiдбудо]вних роOlт
юсар - сантехнlк

lкар-рентгенолог

tодша Медична cecTpal

вцувач в1llдlлення - лlliар

медична кабiнет

Молодша медична сестра кабiнету
озокеритолiкування (при готрання сумiшi
Молодша медична сестра кабiнету

ня (нак.падання аплiкацiй
медична кабiнет гальванiчних рацц

Молодша модична cecTpir га_пьванiчних ванн

Молодша медична cecTpi} (ванниuя) (басейн

медична кабiнету пiдводного
Сестра модична басейну пiдводного витягування

Молодша медична cecTpia басейну пiдводного

Сестра медична кабiнет lгiнекологiчних

Молодша медична сестра кабiнет гiнекологiчних

6РФьковоТ частини А7010

ь*-ф2t{
-,5\

fuouo

oi служби



Доdаmок Nе 3 do Колекmuвноео ilozoBopy

Перелiк

пiдроздiлiв вiйськовоТ частини д7010, яким вида€ться щомiсячно

безплатно мило, миючi та знешкоджувальнi засоби

примiтка: мило передбачене д€lними нормами, вида€ться у мiсцях загального корисryвання,

пЕрЕлIк
професiй та посад, пр,ацiвникiв, яким нада€ться безоплатно спецодяг,

спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисry

К - mь мuла /zрам.,на 7

пюOuну в мiсяць
Nц/п

mу(меmне Госпо0,

100\ lл nA, п лti ааlim ul l tl l согlп fл I -2-оеп Od оокU

кvyппi tпп iHttti побimнuкu iOальнi 1002

700
3

П р u бuр ал bHu Ku п о бу lпо вu х, муuс б о в uх mа в uр о б нччuх
ппtt Miltlp-Hb

4 @
BoOii

100

5
100
7006 F л ркtп п о 2о з о з в аD Hlllrfu, еаз о ел екmро 3 ваРНuКu

7 700

8 Елекmромонmер по ремонmу mа обслуеовуванню 700

9 Покрiвельнuк 700

10 пilгобнttli побimнuк 100
700L\ Шmукаmур

L2 100

1з Робimнuк зеленоzо буOлвнuцmм 700

t4 ОпеоаmоD mепловоео пункmу 700

15 uI а шu н ic m н а со снuх :у сmан о в о к 700

N9 Назва Найменування спецодягу, Строк

з/п спецвзуття та iнших заходь експлуатацii
захисту

1 2 з 4

1 Медичний персонаJI Калат медичний Z роки
Ковпак медичний 2 роки
Косинка медична 2 роки
Рушник вафельний 1piK

) иолодша медсестра Ka;laT медичний 2 роки
ванниця/ Ковпак медичний Z роки

Рушник вафельний 1piK
Фапшх негiромокаючий черговии

Рукавицi гумовi церговi

з Провiзор калат медичний Z роки
Ковпак медичний Z роки
Рушник вафельний 1 роки

ванmаэкнuк

П пt t бu па л ьнuк mеDuупорii (0 BipHuK)



ушник вафельнилi мlс.

Куртке кухаря 3 Mic.
J Mic.
-,----:-J Mtc.

9tllЛ-t1ЛL\rL лJ лФ_t"/r _
DIJI\JI\Yr \улqр,r

Фаотух к\харя
'J.^_-_

Ковпак кухаря

5 Mic.

1 piK

Няпvкавники кvхаDя 3 Mic.

5 Mic.

5 Офiцiантки Ппаття rrIoBKoBe або шерстяне
1 piKФаптчх

IчrЬлi ] Mic.

Ковпак /наколки/ i piK

6 Мийник пс)суду Калат медичний 5 Mic.

Рукавицi гумовi )Mlc.

калошi лtiночi plK

Косинки к}харс к1 5 Mic.

Калат х/б або Mr lЩИЧНИЙ 5 Mic.
7 Прибиралr,ник службових

примiщенt, Гяпо.rки 6 Mic.
5 Mic.Фартух к}харсь tии

}ав. вiддiлення Г'БО, TexHiK

]мм

Косинки кухарс к1 5 Mic.

Ка-пат х/б або м
медичний Рушп

:дичний Ковпак
ики вафельнi

8

капат х/б або м :.цичний 1 piK
9 fIвачка

5 Mic. 1 plK
10 [Iаборант Калат медични

/ппо пезиновий,

Фартух медичнии

r+--]
Окуляри захисr{ черговr

11 Покрiвельник
Костюм х/б Руrрвицi брезентовi
Куртка х/б теплjа Брюки ></б теплi

1piK
2 мiсяцi
З роки 3 роки

|2 Jлюсар-булiвельник костюм вiскоза
комбiнованi Фа

|укавиui
l,гух х/б

l piK 3 мiсяцi 1

piK

13 есляр Костюм х/б Руказицi комбiнованi
KvoTKa х/б тепла Брюки ></б теплi

1 piK З пriсяцi 3

роки 3 роки

Костюм брезентtrвий Валянки з

галошами PyKaBlt брезентовi Куртка
к/б теп.ца Фартух х/б

1 piK 3 роки 1

мiсяць 3 роки З
роки

|4 iлектрогазозварник

15 Щвiрник /пiдсобний
'транспортний 

робiтнлrк)/

Костюм х/б Рукавицi комбiнованi
Валянки з гаJIошIами Куртка х/б

тепла Фартух х/б

t piK 3 мiсяцi 3

роки 3 роки 1

piK

16 lБiблiоrекар калат вiскозний, зtавсановий 1 plK

|1 Костюм х/б Рукавицi комбiнованi
Черевики шкiрянi Куртка х/б тепла

1 piK 1 мiсяць 1

piK 3 роки

18 |Слюсар-автомеханiк
I

Костюм вiскознлrй Рукавицi
комбiнованi 1*Цо_тддумовi ___

1 piK 3 мiсяцi
1piK

19

Водiй вантажного автомобiля Костюм х/б Рукавицi кqдбiцgдqцi
1 piK
6 мiсяцiв

20 Водiй автотранспортних засобiв 1piK
2 роки
6 мiсяцiв

Куртка х/б теплtr Брюки >r/б теп.цi J polclt 3 роки

2l ii легкових машин цi ></б Халаг вiскознлtй б мiсяцiв 1 piK

22 авl,окрана, трак,гора
,остюм х/б Рукавицi комбiнованi
уртка х/б тепла Брюки х/б теплi

1piK
б мiсяцiв 3 роки
3 роки

2з Електромонтер остюм х/б Рукевицi дiелектричнi
а_пошi дiелектричIli

1 piK
,{ерговi



л з прорезин тканини
х/б тепла
х/б теплi

слюсар- ремон:гник

Ма;rяр-штукатур ;6Ру*""цi комбiнованi

з галошами Чоботи гумовi
х/б тепла Брюки {qдц"

частини А7010



!оdаmок Ng 4 0о Колекmuвно?о 0оеовору

пЕрЕлlк

заходiв, спрямованих на доведення умов i безпеки працi до

нормованих вимоr у вiйськовiй частинi д7010 на 2022 - 2025 роки

N9 п/п Найменування заходiв BapTicTb робiт
(грн.)

TepMiH виконання Вiдповiдаль-ний за виконання

1 2 з 4 5

1 Придбання та забезпечення

працiвникiв засобами
iндивiдуального захисц/

70000 3гiдно графiку Начальник речовоТ служби

2 Навчання працiвникiв з

питань охорони працi

18000 Впродовж

2О22-2025 рр,

lнженер з ОП

з встановлення запобiжн их та

захисних присгроТв з метою

забезпечення безпеч ноi

експлуатацiТ водяних та

електро установок,
встановлення

п ротипожежноТ сигналiзацiТ

1400000 2023 року Начальник КЕС

4 Проведення вип робування
запобiжних поясiв,

страховочних моryзок,

драбин, T.i., згiдно

встановлених TepMiHiB

1ООО | Зriдно графiку Начальник КЕС

5 Приведення шryчного

освiтлення на робочих
мiсцях

Начальник КЕС

6 3алучен ня фахiвцiв ддtя

оцiнки стану умов i безпеки

працi та атестацiТ робочих
мiсць

3гiдно графiку lнженер з ОП

7 Проведення перевiрки

руч но го електроi нструменry

та iнших засобiв

iндивiдуального захисry

(дiелектричних рукавиць,
бот, iHcTpyMeнry з

iзолюючими ручками,
iндикаторiв напруги та iH.)

Згiдно графiку Помiчник командира з МТ3,

Начальник КЕС



8 Нанесення на устаткування

попереджувал ьних нап исiв,

знакiв, застосування

сигнальних кольорiв

10000 Постiйно 3асryпник командира з мед.

частини,

Начальник КЕС

3аступник командира з мед,

частини,

Помiчник командира з МТ3

20000
9 Розширення, реконструкцlя

та оснащення caHiTapHo-

побрових примiщень

10 Обладнання новихта

реконструкцiя дiюч их мiсць

органiзованого вiдпочи нку

6000 Помiчник командира з lvl l5,

Начальник КЕС

lнженер з ОП
11 Обладнання кабiнеry з

охорони працi

lнженер з ОП
L2 Розроблення та придбання

нормативних aKTiB з охорони

працi, бланкiв, журналiв

1000 Щорiчно

U-[орiчно за

графiком

3асryпник командира з мед,

частини13 Проведен ня обов'язкових

медичних оглядiв

3асryпник командира з мед,

частини, начальники пiдроздiлiв14 Проведення

iнструментальноТ перевiрки

сгану iзоляцiT i конryру

заземлення
електроустаткуван ня,

проведення piBHiB шуму,

ультразвуку на робочих
мiсцях

3000 3а графiком

3000 3а графiком Нач. пожежного нагляду
15 Придбання вогнегасникlв та

iнвентарю мя пожежних

щитiв

3а гафiком Нач. речовоТ служби
16 3абезпечення працiвникiв

милом i миючими засобами

4000

2022-2025 рр. Начальник КЕС
t7 Реконсгрукцiя наявних

витяжних, вентиляцiйних

систем у лiкувальному

корпусiта iдальнi

4500 000

2022-2025 рр. Начальник КЕС
18 Переобладнення систем

опалення, замiна дверей,
BiKoH, пiдлоги в

примiщеннях

6 000 000

вот частини

r/Q -ъ|rQ 
.ou /

ýs(

fu ouou_

Т служби



!оdаmокЛ& 5 до Колективного договору

розшорядок дня

вiйськовоi частини А7010

1.Для працiвникiв ЗСУ у военний час встановлено 40 юдинний робочий

тиждень та визначено:

- початок роботи - о 8,00 год,

- перерва на обiд - з |2 юд, до 13 юд, 00 хв,

- кiнець робочого дня:

понедiлок - п'ятниця - 17 год, 00 хв,

ЩляокремихкатеюрiйпрацiвникiвзрiзнимпроДоВженн'IМробочогодня
встановити:

- лiкарi та медичнi сестри працiвники ЗСУ: початок роботи о 8,00 юд,,

кiнець робочого дш - 16 гtд. 4ixB. (робочий часJ юд 42 хв,),

_ лабораторне вiддiлення (лаборанти): початок роботи о 8,00 год,, кiнець

робочого дня- tO год. |2хв. (робочий час7 год 12 хв.).

- вiддiленнrl медичного постачання ( провiзори): початок роботи о 8,00

год., кiнець робочою дня - 16 юд. 12 хв. (робочий час7 год 12 хв,),

_ стоматологiчний кабiнет (лiкарi): початок роботи о 8,00 год" кiнецъ

робочого днrI - 15 юд. 36 хв, (робочий час б юд Зб хв,),

- лiкарi- рентгенОлоги та рентгенпаборанти: початок роботи о 8,00 юд,,

кiнецЪ робочо.О днrI - 15 юд. 00 хв. (робочий час б юд. 00 хв.)

2. Розпорядок дня у вiддiленнях на перiод военною стану:

07.00_пiДйомхВорих'провiтрюВанН,IпаJIаI'обхiдчерговоi
медичноi сестри

07.00 - 07.4О - вимiрюваннll температури тiпа, виконання лiкарських

призначень

07.40 - 08.00 - зарядка, ранковий ryалет

08.00_09.00--ВиконаннялiкарсЬкихприЗнаЧенъ

09.00 - 10.00 -- снiданок

10.00 - 11.30 -_ обхiд лiкаря

10.00 - 12.00 -- обхiд хворих нач€Uьником вiддiленIUI (1 раз на

тиждень)



11.00 - 1З.00 - дiагностичне обстеження, лiщувальнi процедури,

прийом хворих денного стацiонару

13.00 _ t4.00 - виконання лiкарських призначень

14.00- 15.00 -обiд

14.00 _ 16.00 - плановi консультацii стацiонарних хворих

15.00 - 17.00 - вiльний час

17.00 - 19.00 - вимiрювання температури, виконанIUI лiкарських

призначень

18.З0-19.30 -вечgря

20.00 _ 21.00 - виконання лiкарських призначень

2l.З0 -22.0О - обхilд черювоi медичноi сестри

22.00 - вiдхiд до сну

Вiдвiдування хворих заборонено,

ВiдвiдуВаннЯ такоЖ скасовуютьсЯ В разi роботи частини в режимi

надзвичайноi сиryацii (карантину) або пiдвищеноI терористичноi загрози,

Робiтники електрогосподарства, теплогосподарства, водопровiдно-

каналiзацiйного господарства, вiддiлення медичноi реабiлiтацii, приймшьного

вiддiлення працюють по щомiсячних графiках, скJIадених i затверджених

вiдповiдними посадовими особами з сумованним облiком робочого часу:

Перша змiна 8.00 год. 20.00 год.

Друга змiна - 20.00 год. 8.()0 год.

бобоБ
iКqмfЩry; ,Т частини А7010

'Ё;fifi

Ьпilrкод]\
;воЮ tиа],._Оý



Додаток Jt[gб

склАд роБочоi KoMrcri з контролю зА
ВИКОНАНIIЯМ КОЛЕКТИВНОГ О ДОГОВОРУ

вIйськовоi чАстини А7010

ПрЕЙйе,lйЪ, пrl батьковi

ни командурqццд

ик командира з мораJIъно-

гiчного забезпечення

ко Олег Володим!Iрович

нчак МаксцццРgдglliйович
Т.в.о помiчника командира

чщIьник фiнансово - економiчноТ
етрук Володимир Фролович

профкому лiкар-терапевт
ння медичноi реабiлiтачii

ь Оксана Григорiвна

идорчукТГла В iKTop:iBHa

ЯнЙБВiктоp Оле,ксiйович

юц
'.;if/

;Ё(-хшrrл
t+ьо\,О-,

л!Ф
Oical

ъншк,)ё

,i частиlrи А7010

,Ф

9

'о
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КАБIНЕТ MIHICTPIB УКРАIНИ

пOстАнOвА
вiд 9 березня 1995 р. N 167

Киlв

Про питання оплати працi окремих категорiй
працiвникiв (невiйськовослужбовцiв) 3бройних
Сил та iнlлих вiйськових формувань Украlни

{ Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ

N 54L ( 5аУ2О0!-п ) вiд 18.05.2OOt
N 1402 ( L402-2ОО3-п ) вiд О4.О9.2О0З
N 726 ( 726-2?О6-п ) вiд 25.О5.2ООб У

Кабiнет MiHicTpiB Украiни ПOСТАНОВЛЯ€:

1. Надати MiHicTepcTBy оборони, MiHicTepc1gy внутрiшнiх
справ, .Щержавнiй прикордоннiй службi, Головному управлiнню
КомандуЮчогО Нацiональноi гвардii, L[ентральному управлiнню Служби

безпеки, Службi зовнiшньоi розвiдки, Штабу цивiльноi оборони,
органам управлiння iнших вlйськових формувань право: { Абзац
перший пункту t iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Км

N 14о2 ( t4о2-2оо3-п ) вiд о4.о9.2ооз, N 72б ( 726-2оо6-п ) вiд
25.о5.2аоб у

установлювати доплату в розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового
окладу (ставки), працiвникам Збройних Сил та iнших вiйськових

формувань, оплата яких проводиться на ocHoBi €диноi тарифноi
сiтки, затвердкеноi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25

сiчня 199З р. N 44 ( 44-93-п ) "Про оплату працi працiвникiв
бюркетних установ i органiзацiй на ocHoBi €диноi тарифноi сiтки",
за пiдтримку постiйноi бойовоi готовностi вiйськ (сил); ( Дбзац

другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою км N 54].

( 54t-2ООL-п ) вiд 18.05.2OOt )

( Дбзоц mреmiй пункmу 1 бuключено на пiOсmабt Посmанобu Км

N 547 ( 547-2007-п ) бid 18.05.2001, )

,Щодатковi витрати на зазначену мету провести у межах
загальних асигнувань, передбачених у державному бюджетi на грошове

утримання 3броЙних Сил ],а iнших вiЙськових формувань.

2. Ця постанова вводиться в дiю з ]. листопада L994 року.

Виконуtочий обов'язки
Прем' ep-MiHicTpa Украiни

MiHicTp
Кабiнету MiHicTpiB Украiни

€. мАрчук

в. пустовOЙтЕнк0


