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Загальні положення

1. Мета укладення колективного договору

Цей договір укладений з метою регулювання трудових та соціально- 
економічних відносин, узгодження інтересів працівників і адміністрації установи.

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про 
працю України, Закону України “Про колективні договори і угоди”, інших 
законодавчих, нормативно-правових актів.

Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо 
створення умов підвищення ефективності роботи установи, реалізації на цій 
основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів 
працівників.

2. Сторони договору та їх повноваження

2. 1. Договір укладено між завідувачем ВСП Могилів-Подільський
міжрайонний відділ лабораторних досліджень Манжуровим В.В., з однієї 
сторони, і головою Ради трудового колективу Ткач О.В. від імені трудового 
колективу з іншої сторони.

2.2. Керівник підтверджує, що він має повноваження, визначені чинним 
законодавством та Положенням установи, на ведення колективних переговорів, 
укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони адміністрації, 
визначених цим договором.

2.3. Рада трудового колективу має повноваження, визначені чинним 
законодавством, на ведення колективних переговорів, укладення колективного 
договору і виконання зобов’язань трудового колективу, визначених цим 
договором.
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2. 4. Сторони визначають взаємні повноваження, зобов’язання відпозЯ 
сторін, угоди, укладеної з 2020 року до укладання нового колективного до~Я 
і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритер 
установи, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивн 
аргументності при проведенні переговорів щодо укладення договору, вкЛ 
змін і доповнення до нього, вирішення всіх питань, що є предметом 
договору. .

2.5.Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення пере* 
виникнення колективних трудових спорів у ході реалізації зобов’язань і пол( 
колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язуванню спірних 
шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відп  ̂
до законодавства.

3. Сфера дії договору

3.1. Положення договору поширюється на всіх працівників в у станові. І
Положення договору, що визначається за взаємною згодою с: і 

поширюються також на пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх праціви 
установи, на працівників, звільнених з ініціативи адміністрації до момені 
працевлаштування .

Положення договору є обов’язковим для сторін, що його уклали.
3. 2. Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонні 

порядку призупинити виконання прийнятих зобов’язань за договором.
3.3. Невідмітною частиною договору є додатки до нього.

4. Термін дії колективного договору та набуття ним чинності

4. 1. Колективний договір діє з &<1. Сі'м.на.2020 року і до укладення ново ї
4. 2. Сторони розпочинають переговори з укладення нового договор 

пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку дії договору, на який він укладавс

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою стоИ 
і, в обов’язковому порядку, в зв’язку зі змінами чинного законодавства, з пита 
що є предметом договору.

Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмо 
повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів та надсилає св 
пропозиції, що спільно розглядаються у 5-ти денний термін з дня їх отримай: 
іншою стороною.

6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору д» 
працівників установи

Роботодавець зобов’язується в 20-денний термін після підписання договор 
забезпечити його тиражування у кількості 3-х примірників, ознайомлення з ню



усіх працівників, в тому числі працівників під час укладення з ними трудового 
договору.

7.Повідомна реєстрація колективного договору
Сторона установи подає договір на повідомну реєстрацію протягом 20 днів з 

дня підписання йога сторонами.

Розділ І

Виробничо-економічна діяльність та розвиток установи

Сторона адміністрації зобов’язується :

1. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-
технічними ресурсами необхідними для виконання трудових завдань, створення 
безпечних І нешкідливих умов праці. <0

2. Розробити за участю Ради трудового колективу та запровадити систему 
матеріального і морального заохочення працівників до підвищення 
продуктивності праці, раціонального та бережливого використання обладнання, 
матеріальних і виробничих ресурсів.

3. Інформувати трудовий колектив про результати фінансово-господарської 
діяльності установи та перспективи її розвитку.

4. Брати участь в заходах Ради щодо захисту трудових і соціально- 
економічних прав працівників.

Рада трудового колективу зобов’язується :

5. Сприяти зміцненню трудової дисципліни в структурних підрозділах 
установи, підвищенню ефективності праці.

6 . Здійснювати контроль за дотриманням в установі вимог охорони праці.
7. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно раціонального та 

бережливого використання обладнання, матеріальних ресурсів, збереження майна 
установи.

8 . Запрошувати представника сторони адміністрації на засідання, де 
розглядаються питання захисту трудових і соціально -  економічних прав 
працівників.

Розділ II

Гарантії працівникам у разі зміни організації виробництва

Сторона адміністрації зобов’язується :

1. Завчасно інформувати Раду трудового колективу у випадках :
- реорганізації, реструктуризації, перепрофілювання, ліквідації 

установи, тощо, з наданням інформації про заплановані адміністрацією заходи,
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пов’язані з ними звільнення працівників, причини і строки таких звільнень, 
кількість і категорії працівників, яких це може стосуватись.

Проводити не пізніше ніж через три місяці з часу прийняття відповідного 
рішення, консультації з Радою про заходи щодо запобігання, зменшення або 
пом’якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та 
враховувати пропозиції трудового колективу з цих питань.

2. Приймати рішення організаційного характеру за участю Ради.
3. Забезпечити визначення у Положенні установи :

умов реорганізації та припинення діяльності закладу;
- компетенції та повноважень трудового колективу і його виборних

органів;
- органу, який має право представляти інтереси трудового колективу 

(Рада трудового колективу).
4. Забезпечити, у разі прийняття відповідних рішень, участь представників 

Ради у роботі комісії, передачі об’єктів у державну власність.
5. Погоджувати з Радою трудового колективу проект реструктуризації 

установи та перелік майна установи, що підлягає списанню, продажу.
6. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільнюються у 

зв’язку із зміною установи, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної 
допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким 
працівникам.

Рада трудового колективу зобов’язується :

7. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з власником 
установи.

8. Брати участь у роботі комісії щодо реструктуризації установи.
9. Розглядати проект реструктуризації установи та переліки майна установи, 

що підлягає списанню, продажу, приймати відповідне рішення.
ч

Розділ III

Трудові відносини, режим праці та відпочинку

Сторона адміністрації зобов’язується :

1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому 
законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про 
їх прийняття в установу, а також з їх обов’язками, правами, пільгами і 
компенсаціями за умови праці.

Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище 
працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором.

2. Спільно з Радою трудового колективу розробити Правила внутрішнього 
трудового розпорядку установи, вносити до них зміни і доповнення,
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затверджувати їх на загальних зборах трудового колективу, розробити і 
затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.

3. Надати працівникам роботу відповідну їх професії та кваліфікації.
4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у 

випадках, на підставах і в порядку встановленому чинним законодавством.
5. Не допустити звільнення працівника з ініціативи адміністрації в період 

його тимчасової непрацездатності ( крім випадків, передбачених п. 5 ч. 1, ст. 40 
КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці.

6. Встановити в установі 5-ти денний робочий тиждень з двома вихідними 
днями -  субота, неділя, з тривалістю робочого часу:

- для завідувача ВСП, бухгалтерів, діловода, оператора КН, 
господарської служби -  40 годин на тиждень;

- для працівників відділення організації санітарно-гігієнічних та 
епідеміологічних досліджень, санітарно-гігієнічної лабораторії -  38 годин ЗО хв.;

для працівників мікробіологічної лабораторії -  36 годин.
Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні

СВЯТКОВИХ ДНІВ. 4

7. Встановлювати для працівників перерви для відпочинку і харчування 
згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8. Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони 
збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального 
використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку 
працівників приймати за узгодженням з Радою не пізніше ніж за два тижні до їх 
перенесення (відповідно до розпорядження КМУ) .

9. Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з Радою до 5-го 
січня поточного року та доводити його до відома працівників.

10. Надавати щорічну основну відпустку працівникам не менше як 24 
календарних дні, за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня 
укладання трудового договору;

- інвалідам І і II груп надавати щорічну основну відпустку 
тривалістю ЗО календарних днів, а інвалідам III групи -  26 календарних днів;

- особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка З І 
календарний день.

Щорічна додаткова відпустка з ненормованим робочим днем згідно з списком 
посад, робіт та професій, визначеним колективним договором та наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 року «Про 
затвердження рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим 
робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці»:

тривалістю 7 календарних днів:

завідувачу ВСП, бухгалтерам, завідувачу господарством;

тривалістю 4 календарних дні:
- діловоду, водіям, оператору КН, робітнику з комплексного 

обслуговування та ремонту будинків.
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Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими 
умовами праці відповідно ст..7 Закону України «Про відпустки » та Постанови 
КМ України від 17.11.97 року № 1290

а  ' '  -

тривалістю  7 календарних днів:
- завідувачу відділення організації санітарно-гігієнічних та 

епідеміологічних досліджень, лікарям із загальної гігієни, лікарям- 
епідеміологам, фельдшерам санітарним, помічникам лікаря- 
епідеміолога, дезінфектору відділення організації санітарно- 
гігієнічних та епідеміологічних досліджень;

- завідувачу санітарно-гігієнічною лабораторією, біологам, 
фельдшерам-лаборантам;

- завідувачу мікробіологічної лабораторії, лікарю-бактеріологу, 
бактеріологу, фельдшерам-лаборантам, молодшій медичній сестрі 
мікробіологічної лабораторії;

тривалістю 4 календарних дні:
- молодший медичній сестрі санітарно-гігієнічної лабораторії.

11. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на інший період у 
разі порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та несвоєчасної 
виплати йому відпускних.

Переносити працівнику щорічну відпустку на інший період або 
продовжувати її у випадках, визначених законодавством.

12. Відкликати працівників із щорічної відпустки лише за їх згодою та у 
випадках визначених законодавством.

13. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у 
порядку і на умовах передбачених чинним законодавством .

14. Відповідно до ст.19 Закону України "Про відпустки", жінкам, що- 
працюють в установі і мають двох і більше дітей віком до 15 років або 
дитину-інваліда, жінкам, що усиновили дітей, а також працівникам 
закладу, що взяли під опіку дітей, за їх бажанням, надавати додаткову 
оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів (соціальні).

15. Надавати додаткові оплачувані відпустки жінкам, які самі виховують дітей 
віком до 15 років тривалістю 10 календарних днів.

16. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах 
передбачених чинним законодавством.

17. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин за їх 
бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без 
збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік.

18. Надавати, визначених законодавством категоріям працівників, за їх 
бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений 
для цих категорій працівників термін.

19. Надавати відпустки без збереження заробітної плати за бажаннях 
працівника:



- проводів дітей на військову службу - 1 день;
- працівникам у разі смерті близьких рідних по крові або по шлюбу 

жвалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для 
роїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до З 
алендарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця 
оховання та назад;

- особам, які одружуються - до 10 календарних днів;
- інвалідам III групи - до ЗО календарних днів;
- інвалідам II та І груп - до 60 календарних днів;
- пенсіонерам - до ЗО календарних днів.

Рада трудового колективу зобов’язується :

20.3абезпечити дотримання працівниками установи трудової та виробничої 
исципліни; правйл внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного 
иконання розпоряджень директора, трудових та функціональних обов’язків.

21.Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, 
воєчасністю внесення записів до трудових книжок, видання наказів про 
рийняття , звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режиму праці , 
ідпочинку та ознайомленням з ними працівників.

22. Розглядати обґрунтоване письмове подання сторони адміністрації про 
озірвання трудового договору з працівником, який є членом трудового 
олективу, у випадках, передбачених законодавством.

Повідомляти сторону адміністрації про прийняття рішення в письмовій 
юрмі в 3-й денний строк після його прийняття.

23. У разі порушення прав працівників представляти та відстоювати їх права у 
ідносинах з адміністрацією в судових органах.

Розділ IV

Формування, регулювання і захист заробітної плати

Адміністрація зобов’язується:

1. Здійснювати оплату праці згідно з тарифними ставками і 
хемами посадових окладів, встановленими згідно Закону України «Про 
•плату праці. Відповідно до ст. 110 КЗпП України при кожній виплаті заробітної 
шати працівникам ВСП Могилів-Подільський міжрайонний відділ лабораторних 
[осліджень бухгалтер по нарахуванню заробітної плати зобов’язаний видати 
юзрахунковий листок з зазначенням загальної суми заробітної плати з 
юзшифруванням за видами видатків, відрахувань та утримань заробітної плати та 
уми заробітної плати, що належить до виплати відповідно.

2. Відповідно до постанови КМ України від 11.05.2011р. № 524 «Питання 
•плати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
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бюджетної сфери» медичним працівникам та фахівцям з вищою немедичною 
освітою ВСП Могцлів-Подільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень 
виплачується матеріальна допомога в розмірі посадового окладу в межах 
затвердженого фонду заробітної плати на оздоровлення. Наказ про надання 
матеріальної допомоги на оздоровлення надається лише при наявності заяви 
працівника.

3. Відповідно до ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника установа 
зобов’язана виплатити всі суми, що належать йому по мірі надходження коштів з 
державного бюджету на реєстраційний розрахунок установи в УДК.

4. Виплачувати заробітну плату згідно ст. 115 КЗпП. В залежності від 
фінансування, заробітна плата працівникам виплачується 2 рази на місяць
та м  _ числа

5. Переглядати посадові оклади одночасно із зміною мінімального 
розміру заробітної плати.

6. Здійснювати оплату за вимушений простій, який стався не з вини 
працівника у відповідності до ст.11 КЗпП України.

7. Здійснювати компенсацію заробітної плати згідно Постанови КМУ № 1427 
від 20.12.1997 року, індексацію -  згідно Постанови КМУ № 1078 від 17.07.2003 
року.

8. Здійснювати преміювання працівників згідно з „Положенням про 
преміювання".

9. У разі затримання заробітної плати працівникам установи керівник несе 
відповідальність згідно ст.36 Закону України “Про оплату праці”.

Рада трудового колективу зобов’язується :

1. Суворо контролювати порядок витрат коштів фонду соціальногс 
страхування.

2. Встановити громадський контроль за медико-санітарнид 
обслуговуванням працівників та членів їх сімей, додержанням правил вида1 
лікарняних листків.

3. Сприяти проведенню загально-колективних заходів та заходів псі 
відзначенню окремих працівників колективу (святкові, ювілейні та інші), наданнк 
матеріальної допомоги, вітанню ветеранів.

Розділ V

Умови та охорона праці

З метою створення здорових та безпечних умов праці в устаної
адміністрація зобов’язується:

1. Розробити, за погодженням з Радою трудового колективу 
забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлена 
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищенг 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизм; 
професійних захворювань і аварій .



2. При укладенні трудового договору проінформувати під розписку 
працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, а також про його права на пільги і компенсації 
за роботу в таких умовах .

3. Безкоштовно забезпечувати працівників, які працюють на роботах із 
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із 
забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, 
спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту за встановленими 
нормами.

4. Забезпечити проведення попередніх (при прийманні на роботу) і 
періодичних медичних оглядів працівників установи, згідно ст. 17 Закону 
України “Про охорону праці” у повній відповідності до вимог наказів 
Міністерства охорони здоров’я України, а також повне виконання рекомендацій 
заключного акта періодичного медичного огляду щодо працевлаштування та 
оздоровлення працівників, у яких виявлені захворювання.

5. Забезпечити за рахунок коштів установи своєчасну заміну або 
ремонт спецодягу, що стали непридатними до закінчення встановленого терміну 
їх носіння з незалежних від працівника причин.

6. Організувати за рахунок коштів установи на прохання працівника або 
за своєю ініціативою позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що 
погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці.

Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин 
ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.

7. Проводити спільно з Радою трудового колективу своєчасне 
зозслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві.

8. Забезпечити структурні підрозділи установи аптечками першої 
ведичної допомоги, а також належне їх зберігання та поповнення.

9. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати в установленому порядку 
прахові внески до фонду соціального страхування від нещасних випадків в 
'станові.

10. Створити для працівників, які отримали інвалідність в установі, умови 
раці для подальшого виконання ними трудових обов’язків відповідно до 
[ЄДИЧНИХ висновків.

11. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період 
рипинення роботи в разі виникнення ситуації, небезпечної для його життя та 
доров’я, чи життя та здоров’я працівників, які його оточують.

12. Проводити інструктаж, навчання з питань охорони праці у 
дповідності з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці.

13. Не залучати жінок до підіймання і переміщення речей, вага яких 
їревищує встановлені для них граничні норми .

14. Запроваджувати стимулювання охорони праці в установі, заохочувати 
)ацівників, що відзначились у здійсненні заходів з підвищення безпеки та 
жращення умов праці шляхом преміювання за підсумками кварталу, року.

15. Утримувати виробниче устаткування (електричне, механічне, 
•судини, що працюють під тиском, інструменти), прилади та обладнання у
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повній відповідності до вимог стандартів безпеки, забезпечивши проведення 
планово-профілактичних ремонтів і випробувань.

Працівники установи зобов’язуються :
16. Чітко виконувати Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись 

трудової дисципліни, а також положень колективного договору щодо охорони 
праці та здоров’я та інструкцій з охорони праці.

17. Дотримуватись правил поводження з машинами, механізмами, 
інструментом, шкідливими та небезпечними речовинами та правил безпечного 
проводження робіт.

18. Використовувати засоби колективного захисту та застосовувати 
засоби індивідуального захисту, а в разі їх відсутності чи незабезпечення ними, 
відмовитись від виконання дорученої роботи.

19. Проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці, 
періодичні медичні огляди та дотримання рекомендацій заключного акта 
медогляду.

17. Своєчасно інформувати відповідну діосадову особу про виникнення 
небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, особисто вживати 
посилених заходів, щодо їх запобігання та усунення.

18. Дбайливо та раціонально використовувати майно установи, не 
допускати його пошкодження чи знищення.

Рада трудового колективу зобов’язується :

19. Здійснювати контроль за дотриманням стороною адміністрації 
законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 
праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов , забезпеченням 
працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та 
колективного захисту, за наданням пільг та компенсації за роботу в 
несприятливих умовах.

20. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охороні* 
праці, вносити адміністрації відповідні подання.

21. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, 
зміни в законодавстві з охорони праці.

22. Брати участь у розробці нормативно-правових документів з питані 
охорони праці, організації навчання працюючих з питань охорони праці



Розділ VI

Розвиток соціальної сфери, виробництва, соціально-трудові
пільги, компенсації

Адміністрація зобов’язується:

1. Надавати одноразову грошову допомогу працівникам у зв’язку з 
гйними обставинами в межах затвердженого фонду оплати праці, в разі економії
іду:

- при народженні дитини;
- при перебуванні на стаціонарному лікуванні;
- на придбання медикаментів;
- на шлюб;
- на поховання;
- одиноким матерям, та матерям, які одні виховують дітей до 18 років;
- у зв'язку з важким матеріальним становищем.

Розділ VII

Гарантії діяльності Ради трудового колективу

Адміністрація зобов’язується:

1. Надавати Раді трудового колективу інформацію щодо діяльності 
анови для реалізації його прав.

2. Надавати безкоштовно приміщення з обладнанням, засобами 
язку, освітленням, опаленням, прибиранням -  для роботи самої Ради і для 
)ведення зборів працівників установи.

3. Надавати членам Ради для виконання громадських обов'язків час із 
реженням середнього заробітку (2години на тиждень), при обов'язковому 
тередженні та погодженні з адміністрацією.

4. Нещасний випадок, що стався з незвільненим від виробничої діяльності 
щівником, обраним до складу Ради, під час виконання ним громадських 
зв'язків, вважати таким, що пов'язаний з виробництвом.
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Розділ VIII
Контроль за виконанням колективного договору 

Сторони зобов’язуються:

Колективний договір від адміністрації доручено підписат 
завідувачу ВСП Могилів-Подільський міжрайонний відділ лабораторні
досліджень Манжурову В.В., з однієї сторони, і голові Ради трудового колектив; 
Ткач О.В. від імені трудового колективу з іншої сторони.

1. Раз на рік спільно аналізувати хід виконання колективногс 
договору, заслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих зобов'язань на Зборам 
трудового колективу.

2. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань !
аналізувати причини та вжити заходи щодо забезпечення їх реалізації.

Контроль за виконанням колективного договору здійснюють
адміністрація та Рада трудового колективу, для чого вони створюють постійне 
діючу комісію у складі:

- від адміністрації - завідувач Манжуров В.В.,

- діловод - Короленко Г.В.;

- від трудового колективу - голова РТК Ткач О.В.

- бухгалтер - член РТК Гінка Л.Д.

Завідувач
ВСП Могилів-Подільський міжрай
відділ лабораторних досліджень і/2 ||

і і о | 5

Голова Ради трудового колективу 
ВСП Могилів-Подільський міжрайонний 
відділ лабораторних досліджень

Манжуров

О.В.Ткач
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Додаток № 1

ПОГОДЖЕНО
"олова Ради трудового колективу 
ЗСП Могилів-Подільський міжрайонний

« /£» 2019 р

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

ВСП Могилів-Подільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У відповідності до Конституції України -  кожен має право на працю, що включає 
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно 
погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на 
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, 
реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 
відповідно до суспільних потреб.

Трудова дисципліна забезпечується здійсненням необхідних організаційних та 
економічних умов для нормальної роботи, усвідомленим відношенням до праці, методами 
переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. До порушників трудової 
дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.

Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, 
вирішуються завідувачем в межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених діючим 
законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за 
погодженням з радою трудового колективу. Ці питання вирішуються також трудовим 
колективом у відповідності з його повноваженнями.

II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Працівники реалізують своє право на працю шляхом заключення трудового 
договору у письмовій формі (безстрокового, на визначений строк, на час виконання 
певної роботи(ст. 23 КЗпП України))!
При укладанні трудового договору громадянин зобов’язаний подати:
- паспорт;
- індетифікаційний номер;
- трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
- диплом;
- військовий квіток.

Прийом на роботу без пред’явлення вказаних документів не допускається. 
Забороняється вимагати від громадян при прийомі на роботу документа, 

пред’явлення яких не передбачено законодавством.
Прийом на роботу оформляється наказом завідувача, який доводиться до працівника 

під розписку. В наказі повинно бути вказано найменування посади, назва підрозділу, 
оклад.

йдділ лабораторних дй^ліджень

О. В. Ткач

ЗАТВЕРДЖУЮ
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Фактичним допущення до роботи відповідної посадової особи рахується заключення 
трудового договору незалежно від того, чи був прийом на роботу оформлений 
відповідним чином.

1. При прийомі на роботу чи при переводі із іншої установи чи підрозділу, 
адміністрація зобов’язана:

- ознайомити працівника з посадовою інструкцією;
- ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним 

договором;
- направити на проходження попереднього медичного огляду;
- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці 

і протипожежної охорони.
2. На всіх працівників, які пропрацювали більше 5 днів, ведуться трудові книжки в 

порядку, встановленому діючим законодавством.
3. Припинення трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбаченим 

законодавством.
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений 

термін, письмово попередивши про це адміністрацію за 2 тижні (ст..38 КЗпП України). У 
разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлене 
неможливістю продовжувати роботу з поважних причин, визначених чинним 
законодавством, трудовий договір підлягає розірванню у термін, який просить працівник.

Трудовий договір з визначеними термінами підлягає розірванню достроково, на 
вимогу працівника в разі його хвороби, або інвалідності, які перешкоджають виконанню 
роботи за договором, порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного 
або трудового договору та у випадках, передбачених п. 1, ст.36 КЗпП України.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без згоди 
з радою трудового колективу за виключенням випадків, передбачених законодавством 
України.

Припинення трудового договору оформляється наказом керівника.
4. В день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівнику його трудову 

книжку, з внесенням в неї запису про звільнення і провести з ним кінцевий розрахунок.
Записи про причини звільнення в трудову книжку повинні проводитись в точній 

відповідності з діючим законодавством ( з посиланням на відповідну статтю закону). 
Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ 

Працівники зобов’язані:

працювати чесно та сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно 
та точно виконувати розпорядження керівника, використовувати весь робочий час для 
праці, утримуватись від дій, які перешкоджають іншим працівникам виконувати їх 
трудові обов’язки;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
інструкціями, працювати у виданому спецодязі, спецвзутті, користуватись 
необхідними засобами індивідуального захисту;

- приймати заходи до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають 
нормальному виконанню робіт, і терміново сповіщати адміністрацію;

- утримувати своє робоче місце, устаткування та пристрої в чистоті і робочому 
стані, а також підтримувати чистоту в структурному підрозділі та на території закладу, 
виконувати встановлений порядок зберігання матеріальних цінностей та документів;

- ефективно використовувати машини, прилади та інше устаткування, бережливо 
відноситись до інструментів, вимірювальних пристроїв, спецодягу та інших предметів,
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які видаються в користування працівникам, економно і 
матеріали, енергію, тепло та інші матеріальні ресурси;

вести себе гідно, дотримуватись правил поведінки; 
систематично підвищувати свою кваліфікацію.

раціонально витрачати
• у - ‘ V . *

IV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Адміністрація зобов’язана:
'  ’ " " У  • ”

правильно організувати працю працівника, щоб кожен працював за своєю 
спеціальністю та кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно, до 
початку доручаємо’! роботи, був ознайомлений із поставленим завданням та 
забезпеченим роботою на протязі всього робочого дня;

забезпечити здорові та безпечні умови праці, задовільний стан 
устаткування, також нормативні запаси матеріалів та інших ресурсів, необхідних для 
ефективної роботи;

створити умови росту продуктивної праці шляхом впровадження досягнень 
науки, техніки та наукової організації праці, покращенню організації та підвищення 
культури виробництва;

своєчасно доводити до структурних підрозділів планові завдання, 
забезпечувати їх виконання з найменшими затратами трудових, матеріальних та 
фінансових ресурсів, здійснюючи заходи, направлені на більш повне виявлення і 
використання внутрішніх резервів;

постійно вдосконалювати організацію оплати праці, забезпечити 
матеріальну зацікавленість працівників в результатах праці, забезпечити економне і 
раціональне використання фонду заробітної плати, фонду матеріального заохочення, 
вірно застосовувати діючі умови оплати і нормування праці, видавати заробітку плату 
у встановлені терміни;

забезпечити суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни, постійно 
здійснюючи організаційну, економічну і виховну роботу, направлену на її зміцнення, 
усунення втрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, приймати 
заходи впливу до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку 
трудового колективу;

дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці, 
покращувати умови праці, забезпечувати належним технічним устаткуванням всі 
робочі місця і створювати умови праці, які відповідатимуть вимогам охорони праці, 
при відсутності у правилах вимог, додержання яких необхідне для забезпечення 
безпечних умов праці, керівник, за погодженням з Радою трудового колективу, 
приймає заходи, які забезпечують безпечні умови праці;

приймати необхідні заходи по профілактиці виробничого травматизму, 
професійних та інших захворювань працівників;

у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги та 
компенсації в зв’язку з шкідливими умовами праці (скорочений робочий день, 
додаткова відпустка, лікувально-профілактичне харчування та інш), забезпечувати у 
відповідальності з діючими нормами і положеннями спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організувати належний догляд 
за цими заходами;

постійно контролювати знання і виконання працівниками всіх вимог з 
техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

своєчасно розглядати і впроваджувати методики;
забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації 

працівників і рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні 
умови поєднання праці з навчанням на виробництві і в учбових закладах;
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створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання ним своїх 
повноважень, підвищення його ролі в управлінні організацією, сприяти утворенню в 
трудовому колективі ділових, творчих умов, всебічно підтримувати і розвивати 
ініціативу і активність працівників, забезпечувати їх участь в управлінні організацією, 
в повній мірі 'використовуючи збори трудового колективу, своєчасно розглядати 
критичні зауваження працівників та сповіщати їх про прийняті заходи;

керівник здійснює свої обов’язки у відповідних випадках спільно або за 
погодженням ради трудового колективу.

V. РОБОЧИМ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

1 .Час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку і прийому 
їжі.(додаток 3) “
У відповідних випадках тривалість щоденної роботи, в тому числі часу початку і 
закінчення щоденної роботи і перерви для відпочинку і прийому їжі, встановлюються 
індивідуальними графіками, затвердженими завідувачем за погодженням ради трудового 
колективу, з додержанням встановленої тривалості робочого часу за місяць чи інший 
обліковий період.

2.3авідувачі структурних підрозділів зобов’язаний організувати облік явки на 
роботу і залишення роботи. Працівника, який з’явився на роботі в нетверезому стані, зав. 
структурним підрозділом не допускає до роботи в даний робочий день.

3.Черговість надання щорічних відпусток встановлюється за погодженням ради 
трудового колективу, з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи 
закладу, сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на 
кожний календарний рік, і не пізніше 5 січня поточного року доводиться до відома всіх 
працівників.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

1. За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення якості роботи, 
довготривалу і бездоганну працю, та інші досягнення в роботі, застосовуються наступні 
заходи заохочення:

а) оголошення подяки;
б) видача премії;
в) нагородження Почесною грамотою; . '
Заохочення, застосовуються завідувачем ВСП. При застосуванні заохочень

враховується думка ради трудового колективу.
Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відома всього колективу та 

заноситься в трудову книжку працівника.
При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання морального і 

матеріального стимулювання праці.
2. За особливі трудові успіхи працівники представляються у органи вищого рівня 

підпорядкування для заохочення, до нагородження почесними грамотами.

' , VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з 
вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування 
заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також застосування інших заходів, 
передбачених чинним законодавством. • • '

2.3а порушення трудової дисципліни завідувач застосовує наступні Дисциплінарні 
стягнення (ст. 147КЗцП України п.1, п.2):

- догана;
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на роботі більше 3 годин на протязі, робочого дня) 
а роботі в нетверезому стані.

- звільнення.
Звільнення в якості дисциплінарного стягнення може бути застосоване за 

систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на 
нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до 
працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, 
за прогул ( в тому- числі за відсутність 
без поважних причин, також за появу на

За прогул- (в тому числі за відсутність на роботі більше 3 годин на протязі 
робочого дня) без поважних причин керівник застосовує один із заходів, передбачених п.2 
ст. 147 КЗпП України.

Дисциплінарне стягнення застосовується завідувачем ВСП.
Керівник має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати 

питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу. Трудовий 
колектив проявляє жорстку товариську вимогливість до працівників, які несумлінно 
виконують свої трудові обов’язки, застосовують до членів колективу заходи громадського 
стягнення (громадська догана), ставить питання про застосування до порушників трудової 
дисципліни заходів впливу, передбачених законодавством.

До застосування стягнення до порушника трудової дисципліни повинні бути 
витребувані пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може 
служити перешкодою для застосування стягнення. п

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявлення проступку, але 
не пізніше 1 місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби чи перебування 
працівника у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше 6 місяців з дня 
виявлення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне 
дисциплінарне стягнення.

При застосування стягнення повинні враховуватись важкість здійснення проступку, 
обставини, при яких він скоєний, попередня робота та поведінка працівника.

Наказ про застосування дисциплінарного стягнення із вказанням мотивів його 
застосування оголошується працівнику, підданому стягненню, під розписку в 3 денний 
термін.

Наказ в необхідних випадках доводиться до відома працівників ВСП.
Якщо на протязі року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівник не 

буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, до якого не 
застосовувались заходи дисциплінарного стягнення.

Керівник за своєю ініціативою чи клопотанням трудового колективу може видати 
наказ про зняття стягнення, не очікуючи закінчення річного терміну, якщо працівник не 
припустився нового порушення трудової дисципліни і при цьому проявив себе як 
сумлінний працівник (ст. 151 КЗпП України).

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочування, вказані в 
даних правилах, до працівника не застосовуються.

Правила внутрішнього трудового розпорядку обговорені та затверджені загальними 
зборами трудового колективу ВСП Могилів-Подільський міжрайонний відділ 
лабораторних досліджень ( протокол № 2 від “і £ ”_ 2019 року).

і/

■ і /

: /

Діловод Г.В.Короленко О і о
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Додаток № 2

ПОГОДЖЕНО
Голова Ради трудового колективу 
ВСП Могилів-Подільський міжрайонний 
відділ лабораторних Досліджень

, О.В.Ткач
« 49» ҐрЦЇЇІіИ2019 р

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і розміри преміювання керівництва і працівників 

ВСП Могилів-Подільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень

Положення про порядок і розміри преміювання керівництва і працівників ВСП 
Могилів-Подільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень розроблено згідно 
Наказу № 308/519 від 05.10.2005р. «Про впорядкування умов праці працівників закладів 
охорони здоров’я, та установ соціального захисту населення» Міністерства праці та 
соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно Положення передбачається:

1. Джерела преміювання:

п. Преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати.
1.2 . При покращенні показників роботи установи і відсутності коштів на 

заробітну цлату загального фонду премія виплачується за рахунок коштів спеціального 
фонду бюджету.

2. Терміни матеріального стимулювання:

2 .1. Періодична місячна, квартальна премія по підсумках виконання 
встановлених показників діяльності установи.

2 .2 . Річна премія -  по підсумках роботи за рік на підставі узагальнення 
виконаних показників діяльності.

2 .3. Окрема та індивідуальна премія за досягненні особисті успіхи в роботі, до 
ювілею, професіонального свята -  “Дня медичного працівника”.

3. Розміри премій:

зі. Максимальний розмір премії для завідувача ВСП та завідувачів
структурними підрозділами за повний звітний період не повинен перевищувати 2,0 
посадового окладу (без урахування надбавки).

3.2. Розмір премії окремих працівників установи встановлюється завідувачем 
ВСП за погодженням з радою трудового колективу.

4. Порядок розподілу та нарахування премії:

4.1. Відмова у преміюванні завідувачу ВСП та бухгалтеру не виключає 
можливості преміювального фонду при умові виконання показників діяльності 
структурними підрозділами. '

5. Подання на преміювання:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач

і



5.1 Преміювання завідувача ВСП Могилів-Подільський міжрайонний відділ 
лабораторних досліджень, встановлення надбавок стимулюючого характеру, надання 
матеріальної допомоги повинно здійснюватися у межах затверджених видатків на оплату 
праці. Рішення про зазначені виплати приймає директор ДУ «Вінницький обласний 
лабораторний центр МОЗ України».

5.1. Завідувачу ВСП може надаватися матеріальна допомога, у тому числі на 
оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної 
допомоги на поховання. Виплата зазначеної допомоги здійснюється за умови 
затверджених в кошторисі бюджетних призначень на надання такої допомоги та наявної 
економії коштів на оплату праці.

6. Відмова в преміюванні:

6.1. При необгрунтованому невиконанні планових показників роботи структурних 
підрозділів.

6 .2 . При виявленні за звітний період недоліків у роботі, порушень трудової 
дисциплінй і т. ін. за фактами яких наказами головного лікаря винні особи притягувались 
до дисциплінарної відповідальності.

6.3. При відсутності коштів на заробітну плату із загального та спеціального 
фондів бюджету.

6.4. По п.6.1. та п.6.2. відмова розповсюджується на осіб з вини яких не 
забезпечено виконання планових показників та осіб, які притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності; по п.6.3. -  на всіх членів колективу.

Бухгалтер О.В.Ткач



ПОГОДЖЕНО
Голова Ради трудового колективу 
ВСП Могилів-Подільський міжрайонний 
відділ лабораторних досліджень

О.В.Ткач

« ^ £>> Сігух^і М&201 9 Р

Додаток № З

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач 
ВСП Мр 
відді.

оннии

В.В.Манжуров

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ
ВСП Могилів-Подільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень

з “____ ”_______ 2020 року

П ід р о зд іл и П о ч а то к
р оботи

К ін ец ь
роботи

П ер ер в а
на

обід

К іл ь к ість  
год и н  
в ден ь

К іл ь к ість  
год и н  в 

ти ж д ен ь
Завідувач,
адміністративно-управлінський 
персонал, господарська служба

ОО00 1630 1200'1230 8 годин 40 годин

Відділення організації санітарно- 
гігієнічних та епідеміологічних 
досліджень, санітарно-гігієнічна 
лабораторія.

9 0 0 1712 1200'1230 7 годин 
42 хв.

38 годин 
ЗО хв.

Мікробіологічна лабораторія. ОО0\ 1642 1200'1230 7 годин 
12 хв.

36 годин

Вихідний день -  СУБОТА, НЕДІЛЯ

Діловод Г.В.Короленко



ПОГОДЖЕНО
Голова Ради трудового колективу 
ВСП Могилів-Подільський міжрайонний 
відділ лабораторних лосліДжень

2019 р

Додаток № 4

Завідувач
ЗАТВЕРДЖУЮ

ПЕРЕЛІК
посад з шкідливими і небезпечними для здоров’я 

умовами праці, робота в яких дає право на підвищення 
схемних посадових окладів (ставок) на 15% і 30%:

Завідувач санітарно-гігієнічною лабораторією 15%
Біолог санітарно-гігієнічної лабораторії ** 15%
Фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії 15%
Завідувач мікробіологічною лабораторією - лікар-бактеріолог 30%
Бактеріолог мікробіологічної лабораторії 30%
Фельдшер-лаборант мікробіологічної лабораторії 30%
Молодша медична сестра мікробіологічної лабораторії 30%
Лікар-епідеміолог відділення організації санітарно-гігієнічних та епідеміологічних 
досліджень

15%

Помічник лікаря-епідеміолога відділення організації санітарно-гігієнічних та 
епідеміологічних досліджень

15%

Дезінфектор відділення організації санітарно-гігієнічних та епідеміологічних 
досліджень

15%

Підстава: Н а к а з М О З  У к р а їн и  № 3 08 /519

від 05.10.2005 року 
“Про впорядкування та затвердження 
умов оплати праці працівників закладів 
охорони здоров’я та установ соціального 
захисту населення ”

1



ПОГОДЖЕНО
Голова Ради трудового колективу 
ВСП Могилів-Подільський міжрайонний 
відділ лабораторних досліджень

О.В.Ткач

:</£»п 2019 р

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач
ВСП Могилів-Псщільський міжрайої

Додаток № 5

ВІДДІЛ Лі

Перелік
посад з ненормованим робочим днем

по ВСП Могилів-Подільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень, 
який дає право на додаткову щорічну відпустку

№ , Перелік посад Основна щорічна 
відпустка

Додатком щорічна 
відпустка

Тривалість відпустки

В календарних днях
1 Завідувач 24 7 31
3 Бухгалтери 24 7 31
4 Завідувач господарством 24 4 28
5 Оператор КН 24 4 28
6 Діловод 24 4 28
7 Водії 24 4 28
8 Робітник з комплексного 

обслуговування та ремонту 
будинків.

24 4 28

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається , як компенсація за виконаний 
обсяг роботи, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного 
виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу ( до 7 календарних днів).

Закон України “Про відпустки” № 504/96 -  ВР від 15. 11. 1996р. ст. 8 п. 2.

Бухгалтер О.В.Ткач

Діловод Г.В.Короленко

і



Додаток № 6

ПОГОДЖЕНО
Голова Ради трудового колективу 
ВСП Могилів-Подільський міжрайонний 
відділ лабораторних/$0 сліджень

ЗАТВЕРДЖУЮ

О.В.Ткач
2 0 1 9  р

Завідувач здорах
ВСП Мі 
відділ

міжрайонний

Манжуров

Перелік

структурних підрозділів, яким видається за рахунок коштів установи 
спецодяг та інші засоби індивідуального захисту

№ Назва структурних 
підрозділів

Найменування спецодягу та інших заходів захисту Строк експлуатації

1 Мікробіологічна

лабораторія

Халати 2 роки

2 Санітарно -  гігієнічна 
лабораторія

Халати 2 роки

3 Відділення організації 
санітарно-гігієнічних та 

епідеміологічних 
досліджень

Халати 2 роки

і



Додаток № 7

ПОГОДЖЕНО 
ва Ради трудового колективу 
Могилів-Подільський міжрайонний 

л лабораторних'досліджень

, о.В.Ткач
%»П Р ^ /І І20\9у

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач
ВСП Мощлів-Подільський міжг оннии

Манжуров

Перелік
уктурних підрозділів, яким видається за рахунок коштів установи 

мило, порошок пральний, миючі та знешкоджуючі засоби

Назва товару Один.
виміру

Мікробіологічна
лабораторія

Санітарно-
гігієнічні

лабораторія

І.Мило
господарське

шт.

2,Мило
туалетне

шт.

3. Порошок 
пральний

пач

4.Миючі та
знешкоджуючі
засоби

шт.

Бухгалтер О.В.Ткач

1



Голова Ради трудового колективу
ВСП Могилів-Подільський
міжрайонний відділ лабораторних досліджень

Завідувач 
ВСП 
міжр;

ЗАТВЕРДЖУЮ

МанжуровО.В.Ткач
2019 р.

Комплексні заходи
ідо досягненим не пшовлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони 

праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям

джень

л
п/
п

1 Іаймснування заходів 
(робіт)

Вартість робіт 
(тис)

Вартість робіт 
(тис)

Вартість робіт 
(тис)

Вартість робіт 
(тис)

Вартість робіт 
(тис)

Ефективність
заходів

Відповідальний 
за виконання

План 
202Ор

Факт
2020р

План'
2021р

Факт
2021р.

План
2022р

Факт
2022р.

План
2023р

Факт
2023р

План Факт План Досягнуто

1 Придбання нормативних 
актів з охорони праці

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2 Проведення медичного 
огляду працівників

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

3 Придбання наглядної агітації 
з питань ОП та безпеки руху

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

4 Придбання автомобільних 
аптечок та вогнегасників

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

5 Забезпечення працюючих 
спецодягом та іншими 
засобами індивідуального 
захисту

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6 Проведення -навчання 
працівників з питань ОП

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Бухгалтер О.В.Ткач


