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1. Загальні положення 

1.1. Директор ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РІСУС" (ПП "РІСУС") Захаренко 

Ольга Олександрівна, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та трудовий 

колектив ПП "РІСУС" в особі уповноваженого представника Гаражи Кирила 

Олександровича, з другої сторони, відповідно до пункту 9.6 Колективного 

договору між адміністрацією та трудовим колективом ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "РІСУС" на 2017-2020 роки від 17.05.2017 домовилися 

викласти цей колективний договір в новій (наступній) редакції. 

1.2. Колективний договір укладено між адміністрацією ПП "РІСУС" (далі – 

Роботодавець, підприємство) в особі директора Захаренко Ольги Олександрівни, 

яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та трудовим колективом 

ПП "РІСУС" (далі – Працівники) в особі уповноваженого представника Гаражи 

Кирила Олександровича, з іншої сторони. 

1.3. Колективний договір укладений відповідно до чинного законодавства України 

(Закону України "Про колективні договори та угоди", Кодексу законів про працю 

України, Закону України "Про оплату праці", Закону України "Про охорону 

праці", Закону України "Про відпустки", Закону України "Про зайнятість 

населення" та інших нормативних актів України) та є локальним нормативно-

правовим актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні 

відносини між Роботодавцем і Працівниками на основі взаємного узгодження 

інтересів сторін. 

1.4. Питання, не регламентовані цим колективним договором, регулюються чинним 

трудовим законодавством та локальними нормативними актами підприємства. 

Цей колективний договір не обмежує наданих чинним законодавством прав та 

гарантій працівників та Роботодавця. 

1.5. Дія колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, 

в тому числі і тих, які влаштуються на роботу у період чинності цього 

колективного договору, та є обов'язковими як для Роботодавця, так і для кожного 

члена трудового колективу підприємства. Роботодавець забезпечує ознайомлення 

працівників з положеннями цього колективного договору. 

2. Організація праці, зміни в організації виробництва і праці,  

забезпечення продуктивної зайнятості 

2.1. Будь-який трудовий договір, укладений Роботодавцем з працівником, не може 

суперечити цьому колективного договору в тій частині, що працівникові 

надається менше прав за трудовим договором, ніж за цим колективним 

договором. 

2.2. Роботодавець зобов'язаний передбачити в трудовому договорі або розробити та 

затвердити для кожного працівника в посадових інструкціях його функціональні 

обов'язки, ознайомити його з ними та вимагати їх виконання.  

2.3. Кожний працівник зобов'язаний добросовісно та якісно виконувати свої 

обов'язки, працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, 

своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця та уповноважених 

ним осіб, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог 

нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна Роботодавця, 
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на прохання Роботодавця негайно надавати звіти про виконання своїх 

безпосередніх обов'язків. 

2.4. Всі працівники Роботодавця зобов'язуються не розголошувати конфіденційну 

інформацію Роботодавця, що була оголошена такою в установленому порядку 

і яка стала їм відома при виконанні їх трудових обов'язків.  

2.5. Про зміну істотних умов праці Роботодавець зобов'язаний повідомити працівника 

не пізніше ніж за два місяці до їх зміни. 

2.6. Звільнення працівника за ініціативою Роботодавця можливо у випадках, що 

прямо передбачені трудовим  законодавством. 

2.7. При проведенні реорганізації, скороченні чисельності чи штату працівників 

Роботодавець не пізніше як за два місяці персонально письмово попереджає 

працівників про наступне звільнення та зобов'язується здійснювати звільнення 

лише після використання всіх можливостей по забезпеченню працівників 

роботою на іншому робочому місці на підприємстві.  

2.8. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами 

в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі 

надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. 

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на 

роботі надається згідно статті 42 КЗпП України. 

2.9. Роботодавець зобов’язується зберігати протягом одного року за працівниками, 

вивільненими з підприємства з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України, 

право на укладання трудового договору в разі повторного прийняття на роботу, 

у випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації, 

та відновлювати для них соціально-побутові пільги на рівні не меншому ніж до 

звільнення. 

2.10. Роботодавець зобов’язується не здійснювати прийняття на роботу нових 

працівників у разі використання режимів неповної зайнятості (з ініціативи 

Роботодавця) та якщо передбачаються масові звільнення працівників. 

2.11. Роботодавець зобов’язується, за можливості, надавати працівникам безоплатні 

юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового 

законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених 

законодавством і колективним договором. 

3. Режим роботи та відпочинку 

3.1. Режим роботи працівників, час початку та закінчення щоденної роботи 

визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи. 

3.2. Сторони домовились про те, що: 

− загальна тривалість робочого часу працівника становить 40 годин на тиждень; 

− для медичних працівників (лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою) 

встановлюється скорочена тривалість робочого часу відповідно до  наказу МОЗ 

України від 25.05.2006 № 319 "Про затвердження норм робочого часу для 

працівників закладів та установ охорони здоров’я"; 

− для працівників, що працюють у шкідливих умовах праці, встановлюється 

скорочена тривалість робочого часу відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі 

шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 
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робочого тижня" (розділ 32. "Охорона здоров'я, освіта та соціальна допомога") 

від 21.02.2001  № 163; 

− окремим працівникам, робота яких не пов’язана із безпосереднім 

обслуговуванням пацієнтів, за угодою з Роботодавцем може встановлюватися 

гнучкий режим робочого часу або надаватися право виконувати роботу 

дистанційно; 

− працівникам, за їх заявою, надається можливість працювати на умовах неповного 

робочого часу з оплатою пропорційно відпрацьованому часу, зі збереженням 

права на оплачувані відпустки повної тривалості, а також всіх гарантій, пільг та 

компенсацій, установлених трудовим договором; 

− робота, що виконується працівником за його ініціативою у межах встановленого 

завдання після закінчення робочого дня, без розпорядження та/або відома 

Роботодавця, надурочною не вважається. 

3.3. Через специфіку роботи закладу охорони здоров'я та у зв’язку з тим, що для 

працівників не може бути додержана норма робочого часу на тиждень, сторони 

домовились про те, що для працівників застосовується підсумований облік 

робочого часу з обліковим періодом один місяць. 

Норма робочого часу за обліковий період визначається за графіком п'ятиденного 

робочого тижня з двома вихідними в суботу та неділю з однаковою тривалістю 

часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним скороченням 

тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів. Тривалість роботи 

не скорочується для працівників, яким законодавством встановлена скорочена 

тривалість робочого часу або які працюють на умовах неповного робочого часу. 

При неповному робочому місяці з норми тривалості робочого часу вираховується 

час (у перерахуванні на робочі години) відпусток, неявок з тимчасової 

непрацездатності та інших неявок з дозволу Роботодавця. 

Графіки роботи кожного працівника складаються з таким розрахунком, щоб за 

обліковий період була додержана розрахункова норма робочого часу. 

В окремі тижні облікового періоду допускається відхилення від встановленої 

законодавством норми робочого часу як у більший, так і в менший бік. При 

цьому таке збільшення робочого часу не вважається надурочними роботами, 

а зменшення – не є неповним робочим часом (за умови додержання норми 

робочого часу за обліковий період). 

3.4. Щорічна основна відпустка для працівників встановлюється наступної 

тривалості: 

− директору, іншим керівникам підрозділів, лікарям, молодшим спеціалістам 

з медичною освітою, адміністративним працівникам – 24 календарних дні; 

− особам з інвалідністю I і II груп – 30 календарних днів; 

− особам з інвалідністю III групи –  26 календарних днів. 

3.5. Роботодавець зобов'язується надавати працівникам додаткові відпустки 

відповідно до Переліку посад працівників, які мають право на додаткову 

відпустку (додаток 3). 

4. Оплата праці 

4.1. Для всіх працівників підприємства директор встановлює місячні посадові оклади. 

Оклади затверджуються наказом директора на підставі штатного розпису, 

чинного законодавства та цього колективного договору.  
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4.2. Оплата праці працівників здійснюється за простою почасовою системою оплати 

праці, виходячи зі встановленого окладу, з урахуванням підвищень, доплат, 

надбавок та премій, передбачених чинним законодавством та цим колективним 

договором.  

4.3. Розмір основної заробітної плати працівника залежить від кількості 

відпрацьованого часу і розміру його окладу. При цьому обов’язковим є 

дотримання встановленої законодавством тривалості робочого часу та виконання 

працівником посадових обов’язків. 

4.4. Порядок, структура оплати праці, строки і періодичність виплати заробітної 

плати, інші питання оплати праці працівників визначаються відповідно до 

Положення про оплату праці (додаток 1). 

4.5. При фінансових можливостях та наявності прибутку Роботодавець має право 

виплачувати працівникам премії відповідно до Положення про преміювання 

працівників (додаток 2). 

5. Гарантії, компенсації та пільги 

5.1. Працівникам надаються гарантії, компенсації та пільги у випадках, передбачених 

чинним законодавством України. 

5.2. За працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеження 

в закладах охорони здоров'я і здавання крові для переливання. 

5.3. Працівники, які використовують свої інструменти для потреб Роботодавця, 

мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір 

і порядок виплати цієї компенсації визначаються Роботодавцем за погодженням 

з працівником в кожному випадку індивідуально. 

5.4. Роботодавець не стягує з працівників суму вартості бланків трудових книжок та 

вкладишів до них. 

5.5. При фінансових можливостях та наявності прибутку Роботодавець може 

надавати наступні соціальні пільги: 

− повна або часткова оплата лікування працівника при тяжкій хворобі 

(пошкодженні, травмі, тощо); 

− повна або часткова оплата ритуальних послуг у випадку смерті працівника, 

близьких родичів працівника (дружини, чоловіка, батьків, дітей); 

− надання матеріальної допомоги до відпусток, ювілейних та пам’ятних дат, як 

в грошовій, так і в натуральній формі тощо. 

6. Підвищення кваліфікації 

6.1. Роботодавець у порядку, передбаченому законодавством, періодично організовує 

для працівників професійне навчання, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації. Організація професійного навчання працівників здійснюється 

з урахуванням потреб власної господарської діяльності Роботодавця. 

6.2. Працівник має право звернутися до Роботодавця із заявою про бажання 

підвищити рівень своєї освіти (кваліфікації) та запропонувати місце, строк, 

форму та тему навчання. Роботодавець в 5-денний строк розглядає заяву 

Працівника та приймає рішення про організацію навчання. 
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6.3. Професійне навчання працівників може здійснюватися безпосередньо 

у Роботодавця та на договірній основі у професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях. 

6.4. Роботодавець може здійснювати формальне і неформальне професійне навчання 

працівників. 

6.5. Формальне професійне навчання працівників, які за класифікацією професій 

належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, включає 

перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації і може 

організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних закладах. За 

результатами формального професійного навчання працівникові видається 

документ про освіту встановленого зразка. 

6.6. Неформальне професійне навчання працівників здійснюється за їх згодою 

безпосередньо у Роботодавця згідно з рішенням Роботодавця за рахунок його 

коштів з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності. 

6.7. Професійне навчання працівника може здійснюватися як за рахунок коштів 

Роботодавця, та і  за рахунок власних коштів працівника. 

6.8. Роботодавець має право укладати з працівниками, за їх згодою, договори про 

направлення їх до навчальних закладів для професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зазначеним договором на працівника 

може бути покладено обов'язок відпрацювати у Роботодавця на посаді відповідно 

до отриманої кваліфікації після закінчення навчання протягом погодженого 

сторонами строку, але не більше ніж три роки. 

У разі відмови працівника відпрацювати в Роботодавця протягом погодженого 

з ним строку, звільнення з роботи до закінчення такого строку працівник 

зобов'язаний відшкодувати Роботодавцю витрати, пов'язані з оплатою навчання, 

або їх частину пропорційно відпрацьованому строку на умовах, що визначаються 

договором. Випадки, коли працівник не зобов'язаний відшкодовувати 

Роботодавцю витрати, пов'язані з навчанням, якщо він не став до роботи або був 

звільнений з роботи, визначаються законодавством та укладеним договором. 

6.9. При направленні працівника для підвищення кваліфікації з відривом від 

виробництва Роботодавець зберігає за ним місце роботи (посаду) та його середню 

заробітну плату, забезпечує працевлаштування працівника за набутою 

з ініціативи Роботодавця новою професією. 

6.10. Працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних 

закладах без відриву від виробництва, Роботодавець створює необхідні умови 

для поєднання роботи з навчанням. 

7. Охорона праці 

7.1. Роботодавець  зобов'язується: 

7.1.1. Забезпечувати виконання і дотримання гарантій та обов’язків, передбачених 

законодавством у сфері охорони праці. 

7.1.2. Впроваджувати на підприємстві систему управління охороною праці. 

7.1.3. Створити відповідні служби та/або призначити відповідальних посадових осіб, 

які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці та 

протипожежної безпеки, затвердити права, обов’язки та відповідальність таких 

служб/осіб. 
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7.1.4. Розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші локальні нормативні 

акти, встановлювати правила виконання робіт і поведінки працівників 

у приміщеннях, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів 

з охорони праці. 

7.1.5. Контролювати дотримання працівниками технологічних процесів, правил 

поводження з медичним обладнанням та іншим устаткуванням, використання 

засобів індивідуального захисту, виконання робіт відповідно до вимог 

законодавства з охорони праці. 

7.1.6. Вживати заходів для припинення виконання робіт у разі наявності 

безпосередньої загрози життю та здоров’ю працівників, у тому числі за 

поданням уповноваженого представника трудового колективу. 

7.1.7. Забезпечити належне утримання приміщень, здійснення контролю технічного 

стану обладнання та устаткування щодо їх безпечного використання. 

7.1.8. Своєчасно сплачувати внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

7.1.9. Інформувати під розписку працівників під час укладення трудового договору 

про умови праці на підприємстві та про наявність на їхньому робочому місці 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі 

наслідки їхнього впливу на здоров’я та про права працівника на пільги та 

компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та 

цього колективного договору. 

7.1.10. Організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації 

робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці 

в порядку і строки, що встановлюється законодавством, вживати за їх 

підсумками заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я 

виробничих факторів. 

7.1.11. Розробляти за участю трудового колективу і реалізувати комплексні заходи для 

досягнення встановлених нормативів з охорони праці, протипожежної безпеки, 

впроваджувати прогресивні технології, досягнення науки і техніки, вимоги 

ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо. 

7.1.12. Безоплатно забезпечувати працівників за встановленими нормами санітарним 

одягом, робочим взуттям та засобами індивідуального захисту згідно 

з додатком 4 до цього колективного договору. 

7.1.13. Забезпечити за рахунок Роботодавця прання, хімчистку, знезараження, 

відновлення та ремонт санітарного одягу, робочого взуття, інших засобів 

індивідуального захисту, а також їх заміну в разі передчасного зношення не 

з вини працівника. 

7.1.14. Компенсувати впродовж 30 днів підтверджені документально (касовим або 

товарним чеком) витрати працівника на придбання спецодягу та інших засобів 

індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, якщо 

встановлений цим колективним договором строк видачі цих засобів порушено 

і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. 

7.1.15. Забезпечити постійну наявність біля всіх умивальників достатньої кількості 

мийних засобів (в рідкій формі), засобів для антимікробної обробки рук, засобів 

для догляду за шкірою та паперових рушників. 

7.1.16. Забезпечувати працівників питною водою. 
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7.1.17. Встановлювати працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами 

праці (рентгенівське випромінювання), скорочену тривалість робочого часу та 

оплату праці у підвищеному розмірі – залежно від результатів проведеної 

атестації робочих місць за умовами праці (додаток 7). 

7.1.18. Встановлювати працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням, додаткову оплачувану відпустку 

згідно з додатком 3 до цього колективного договору. 

7.1.19. Укласти договори страхування лікарів, молодших спеціалістів з медичною 

освітою та молодшого медичного персоналу на випадок інфікування ВІЛ під 

час виконання ними професійних обов’язків відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.10.1998 № 1642, Закону України "Про протидію 

поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та 

правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ". 

7.1.20. Систематично проводити працівникам під час прийняття на роботу і в процесі 

роботи інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. 

7.1.21. Щороку за свій рахунок організовувати спеціальне навчання і перевірку знань 

відповідних нормативно-правових актів з охорони праці працівників, зайнятих 

на роботах з підвищеною небезпекою. 

7.1.22. Один раз на три роки за свій рахунок організовувати навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці посадових осіб, діяльність яких пов'язана 

з організацією безпечного ведення робіт. 

7.1.23. Організувати за свій рахунок проведення попереднього (при прийнятті на 

роботу) та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із 

шкідливими умовами праці, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб 

віком до 21 року та профілактичних медичних оглядів працівників, діяльність 

яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних захворювань. На прохання працівника організувати для нього 

позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану свого 

здоров’я з умовами праці. При проходженні працівником медичного огляду 

зберігати за ним місце роботи та середній заробіток за час такого огляду. 

7.1.24. Відсторонювати від роботи працівників, які ухиляються від проходження 

обов’язкових медичних оглядів. 

7.1.25. Не допускати працівників до роботи, яка згідно з медичним висновком 

протипоказана їм за станом здоров’я. 

7.1.26. Вживати термінові заходи для надання допомоги потерпілим, залучення (за 

необхідності) професійних аварійних (рятувальних) служб і формувань у разі 

виникнення аварій та нещасних випадків. 

7.1.27. Організувати проведення своєчасного розслідування та обліку кожного випадку 

травмування працівників на території підприємства або в зонах обслуговування, 

нещасного випадку, професійного захворювання або аварії на виробництві. 

Забезпечити безумовне виконання зазначених комісією з розслідування 

нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів щодо 

усунення причин нещасного випадку на виробництві для запобігання їх 

виникненню в майбутньому. 

7.1.28. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним 

випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь 

період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати 
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професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим 

попередньої роботи проводити його навчання і перекваліфікацію, а також 

працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій. 

7.1.29. Щорічно передбачати витрати на охорону праці в розмірі не менше 0,5 відсотка 

від фонду оплати праці за попередній рік. 

7.1.30. Не залучати жінок до важких робіт та підіймання і переміщення важких речей, 

маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. 

7.1.31. Відповідно до санітарно-гігієнічних норм обладнати та забезпечити 

функціонування санітарно-побутових приміщень для працівників: кімнату 

особистої гігієни жінок; кімнату для переодягання; приміщення для вживання 

їжі. 

7.1.32. Розірвати трудовий договір у строк, визначений працівником, якщо 

роботодавцем не виконуються вимоги законодавства про охорону праці або 

умови цього колективного договору з вказаних питань, з виплатою працівникові 

вихідної допомоги в розмірі тримісячного заробітку. 

7.2. Працівники зобов'язуються: 

7.2.1. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 

доведених до них у встановленому порядку, правил експлуатації медичного 

обладнання, устаткування та інших засобів, що використовуються в роботі. 

7.2.2. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей, 

які їх оточують, під час перебування на території підприємства. 

7.2.3. Використовувати в роботі засоби індивідуального захисту. 

7.2.4. Проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку та 

у строки, встановлені законодавством. 

7.2.5. Проходити в установленому законодавством порядку попередній та періодичні 

медичні огляди. 

7.2.6. Своєчасно інформувати відповідних посадових осіб про виникнення 

небезпечних і аварійних ситуацій на робочому місці; особисто вживати заходів 

щодо їх відвернення та усунення.  

7.2.7. Відмовитися від виконання дорученої роботи, якщо створилася виробнича 

ситуація, небезпечна для їхнього життя чи здоров’я або для людей, які їх 

оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. 

7.3. Уповноважений представник трудового колективу зобов'язується сприяти 

проведенню та вимагати виконання у повному обсязі комплексних організаційно-

технічних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці. 

8. Гарантії діяльності представника трудового колективу 

8.1. Роботодавець сприяє створенню належних умов для діяльності представника 

трудового колективу та гарантує свободу проведення в неробочий час загальних 

зборів трудового колективу. 

8.2. Для реалізації своїх повноважень представник трудового колективу має право:  

− представляти інтереси працівників у питаннях зайнятості, заробітної плати, умов 

праці і соціального побуту, встановлення пільг і компенсацій; 

− здійснювати контроль за своєчасністю і правильністю нарахування заробітної 

плати, утримань із заробітної плати, застосування пільг і компенсацій; 
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впровадженням, зміною та переглядом норм праці, недопущенням робіт 

у понаднормовий час; 

− перевіряти правильність ведення трудових книжок і використання відпусток; 

− проводити перевірку дотримання трудового законодавства, умов охорони праці;  

− розміщувати власну інформацію в службових приміщеннях підприємства 

в доступних для працівників місцях;  

− контролювати правильність розслідування і обліку нещасних випадків на 

виробництві; 

− вимагати і одержувати від Роботодавця інформацію та пояснення щодо умов 

праці, виконання цього колективного договору, додержання законодавства про 

працю та соціально-економічних прав працівників;  

− подавати Роботодавцю для узгодження та прийняття рішення оформлені 

належним чином пропозиції по перегляду внесення доповнень та змін у цей 

колективний договір; 

− забезпечувати гласність прийнятих рішень трудовому колективу тощо. 

8.3. Роботодавець зобов'язується в тижневий строк надавати на запити представника 

трудового колективу інформацію щодо умов та оплати праці працівників, 

соціально-економічного розвитку підприємства та виконання цього колективного 

договору. 

8.4. Представник трудового колективу зобов'язується: 

− ознайомлювати трудовий колектив з інформацією, одержаною від Роботодавця. 

з питань, пов'язаних з працею і соціально-економічним розвитком трудового 

колективу; 

− вживати заходів до попередження трудових конфліктів у колективі, а у разі їх 

виникнення – сприяти їх позитивному розв'язанню. 

9. Внесення змін та доповнень до колективного договору 

9.1. Протягом строку дії колективного договору до нього можуть вноситися зміни та 

доповнення за взаємною згодою Сторін. 

9.2. Жодна із Сторін колективного договору не може протягом усього строку його дії 

в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють положення 

колективного договору або припиняють їх виконання. 

9.3. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому 

порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства з питань, що є предметом 

цього колективного договору, а також за ініціативою однієї із Сторін. 

9.4. Сторона-ініціатор письмово повідомляє другу сторону про початок проведення 

переговорів і направляє свої пропозиції щодо внесення змін та доповнень до 

колективного договору, які спільно розглядаються у п'ятиденний строк з дня їх 

отримання другою стороною. 

9.5. Роботодавець зобов'язаний забезпечити представнику трудового колективу 

можливість доведення до працівників розроблених ним проектів доповнень та 

змін до колективного договору, а також проекту нового колективного договору 

способом, що не завдає шкоди діяльності підприємства. 

9.6. Зміни та доповнення до чинного колективного договору набувають чинності 

після схвалення загальними зборами трудового колективу та підписання їх тексту 

особами, що представляють інтереси Сторін. 
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9.7. Якщо внесення змін чи доповнень до колективного договору обумовлено зміною 

чинного законодавства або якщо вони покращують норми та положення чинного 

колективного договору, може бути використана спрощена процедура їх 

запровадження – прийняттям відповідного спільного рішення сторін, без 

затвердження змін та доповнень зборами трудового колективу. 

9.8. Прийняті зміни та доповнення викладаються у письмовій формі окремим 

документом з назвою "Зміни" та є невід'ємними додатками до цього 

колективного договору. Зміни та доповнення до чинного колективного договору 

також можуть оформлюватися шляхом викладення колективного договору 

в новій редакції (при великому обсязі змін чи доповнень, з метою полегшення 

сприйняття документу Сторонами). 

9.9. Зміни та доповнення до колективного договору підлягають повідомній реєстрації 

в місцевому органі державної виконавчої влади. 

10. Заключні положення 

10.1. Цей колективний договір набирає чинності з моменту підписання його тексту 

особами, що представляють інтереси Сторін, та діє протягом 2017-2020 років, але 

в будь-якому випадку до укладення нового колективного договору. 

10.2. Після підписання нової редакції цього колективного договору Роботодавець 

подає його для повідомної реєстрації до місцевого органу державної виконавчої 

влади, доводить зміст колективного договору до відома всіх Працівників під 

підпис та забезпечує протягом усього строку дії колективного договору 

ознайомлення з ним під підпис щойно прийнятих працівників. 

10.3. У випадку виникнення спорів та суперечностей між Сторонами з приводу 

дотримання положень колективного договору, ці положення не можуть 

трактуватися як такі, що погіршують становище працівників в порівнянні 

з чинним законодавством України. В іншому випадку положення цього 

колективного договору вважаються недійсними. 

10.4. Не обумовлені в цьому колективному договорі права, обов’язки та 

відповідальність Роботодавця та членів трудового колективу регламентується 

чинним законодавством України. 

10.5. Цей колективний договір зберігає чинність у випадку зміни складу, структури, 

найменування підприємства, а у разі реорганізації підприємства він може бути 

переглянутий за згодою Сторін. У разі зміни власника підприємства чинність 

колективного договору зберігається не більше одного року з дати зміни власника. 

У випадку припинення підприємства шляхом його ліквідації або реорганізації 

цей колективний договір діє протягом усього строку проведення процедури 

припинення. 

10.6. Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо 

Сторонами в особі директора та уповноваженого представника трудового 

колективу в порядку, обговореному ними в окремій усній (письмовій) угоді. При 

здійсненні контролю Сторони зобов’язані надавати один одному всю необхідну 

для цього інформацію. Сторони щорічно до 20 лютого звітують про виконання 

цього колективного договору за попередній рік. 

10.7. Колективний договір укладено в трьох примірниках, що зберігаються у кожної із 

Сторін та в органі реєстрації, і мають однакову юридичну силу. 
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Додаток 1 до Колективного договору 

ПП "РІСУС" на 2017-2020 роки 

 

 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про оплату праці в ПП "РІСУС" 
  

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає систему оплати праці в ПП "РІСУС", її структуру, 

строки і періодичність виплати заробітної плати, інші питання оплати праці 

працівників підприємства. 

1.2. Положення розроблене на підставі Кодексу законів про працю України, Закону 

України "Про оплату праці" та інших нормативно-правових актів. 

1.3. Джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інші кошти, одержані 

в результаті господарської діяльності підприємства. 

1.4. Відомості про оплату праці працівників Роботодавця надаються третім особам 

лише у випадках, прямо передбачених законодавством, або за згодою чи на 

вимогу працівника. 

2. Система та порядок оплати праці 

2.1. Оплата праці працівників здійснюється за простою почасовою системою оплати 

праці на підставі затвердженого наказом директора місячного посадового окладу 

для кожної посади, з урахуванням підвищень, доплат, надбавок та премій, 

передбачених чинним законодавством та колективним договором.  

2.2. Заробітна плата працівників підприємства складається з: 

− основної заробітної плати – це винагорода за виконану роботу відповідно до 

посадових обов'язків у вигляді окладу; 

− додаткової заробітної плати – це винагорода за роботу понад установлені норми, 

за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає 

доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним 

законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій; 

− інших заохочувальних та компенсаційних виплат. До них належать виплати 

у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії, компенсаційні та інші 

грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства 

або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

2.3. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 

діяльності підприємства. 

2.4. Роботодавець може проводити підвищення окладів медичним працівникам за 

наявності у них кваліфікаційної категорії. 

2.5. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) 

норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. 

2.6. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, 

є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, 
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Роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка 

виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. 

2.7. Оплата праці у разі роботи працівника на умовах неповного робочого часу 

проводиться пропорційно відпрацьованому часу. Працівники, що працюють за 

сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично відпрацьований час. 

2.8. Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох 

третин встановленого працівникові окладу. За час простою, коли виникла 

виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, 

які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за 

ним зберігається середній заробіток. Час простою з вини працівника не 

оплачується. 

2.9. Розміри окладу переглядається, як правило, один раз на рік. 

2.10. Роботодавець зобов’язується проводити індексацію заробітної плати у зв’язку із 

зростанням індексу споживчих цін відповідно до законодавства.  

2.11. Працівникам, які виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу 

за іншою професією (посадою) чи обов'язки тимчасово відсутнього працівника 

без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення 

професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника – 

в розмірі до 100% окладу за відповідною посадою. Конкретний розмір доплати 

встановлюється в наказі залежно від складності роботи, її характеру, обсягу, 

а також ступеня використання робочого часу. 

2.12. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від 

основних трудових обов’язків передбачає заміну іншого працівника, відсутнього 

у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням та з інших 

причин і за яким відповідно до чинного законодавства зберігається місце роботи 

(посада). Якщо посадовою інструкцією передбачене виконання обов’язків іншого 

працівника на час його відсутності, то такі обов’язки належать до трудової 

функції працівника і виконуються без видання окремого наказу та без доплати. 

В інших випадках виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника 

допускається тільки за згодою працівника та за умови видання відповідного 

наказу. 

2.13. Робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. 

Як надурочні працівнику оплачуються всі години, відпрацьовані понад 

встановлений для нього робочий час за обліковий період. Компенсація 

надурочних робіт шляхом надання іншого часу відпочинку не допускається. 

2.14. Робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим 

договором час, але в межах установленої законодавством норми тривалості 

робочого часу за обліковий період, не вважається надурочною і оплачується 

в одинарному розмірі. 

2.15. Робота у святковий і неробочий день (частина 4 статті 73 КЗпП України) 

оплачується у подвійному розмірі у розмірі одинарної годинної або денної ставки 

зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах 

місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки 

зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму. Оплата 

у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані 

у святковий і неробочий день. На бажання працівника, який працював 

у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n469
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2.16. Оплата відпусток та відряджень проводиться відповідно до чинного 

законодавства України.  

2.17. Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану 

роботу здійснюється в розмірі не нижче їх середнього заробітку. 

2.18. Роботодавець має право запроваджувати нові або змінювати діючі умови оплати 

праці за погодженням з уповноваженим представником трудового колективу. 

Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення Роботодавець 

повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження 

або зміни. 

3. Строки і періодичність виплат заробітної плати 

3.1. Роботодавець виплачує заробітну плату працівникам виключно в грошовій формі 

у гривні. 

3.2. Роботодавець виплачує заробітну плату працівникам регулярно в робочі дні не 

рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти 

календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 

здійснюється виплата: з 13 по 20 число кожного місяця (за першу половину 

поточного місяця) та з 28 по 5 число кожного місяця (за другу половину 

попереднього місяця). 

3.3. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 

неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

3.4. Заробітна плата за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично 

відпрацьований час з розрахунку посадового окладу працівника. 

3.5. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три 

дні до її початку. У разі необхідності отримання щорічної відпустки (або її 

частини) у стислі строки (у зв'язку із сімейними обставинами, станом здоров'я 

тощо) в заяві працівник може висловити своє бажання про отримання заробітної 

плати за неї в строки, визначені між працівником та Роботодавцем. 

3.6. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від Роботодавця, 

провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, 

то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після 

пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані 

суми, належні працівникові при звільненні, Роботодавець повинен письмово 

повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. В разі спору про розмір 

сум, належних працівникові при звільненні, Роботодавець в усякому випадку 

повинен виплатити не оспорювану ним суму. 

3.7. За письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися 

через установи банків, поштовими переказами на вказаний ним рахунок (адресу) 

з оплатою цих послуг за рахунок Роботодавця. 

3.8. Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. 

Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо 

оплати праці. 

3.9. У разі затримки виплати заробітної плати Роботодавець зобов’язаний надавати 

уповноваженому представнику трудового колективу інформацію про наявність 

коштів на рахунках підприємства. 

3.10. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із 

порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін 
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на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

4. Обмеження відрахувань із заробітної плати 

4.1. Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, 

передбачених законодавством України. 

4.2. Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості 

підприємству можуть провадитись за наказом Роботодавця: 

− для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення 

сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення 

невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове 

відрядження, на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і 

розміру відрахування. У цих випадках Роботодавець вправі видати наказ про 

відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого 

для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно 

обчисленої суми; 

− при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він 

вже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки; 

− при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника Роботодавцю. 

11.2. При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може 

перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, окремо передбачених 

законодавством України, – п'ятдесяти відсотків заробітної плати, яка належить до 

виплати працівнику. При відрахуванні із заробітної плати за кількома 

виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути 

збережено п'ятдесят процентів заробітку. Ці обмеження не поширюються на 

відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні 

аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із 

заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків. 

4.3. Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших 

виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення. 

11.3. Роботодавець зобов’язаний повідомляти працівників, на їхню вимогу, при кожній 

виплаті заробітної плати про дані, що належать до періоду, за який проводиться 

оплата праці: 

− загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; 

− розміри і підстави утримань із заробітної плати та нарахувань; 

− суму заробітної плати, що належить до виплати. 

5. Відповідальність 

5.1. За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до 

дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності 

згідно із законодавством. 

5.2. Директор несе відповідальність за: 

− своєчасне затвердження та підписання документів, що є підставою для 

нарахування заробітної плати (штатний розпис, накази); 

− забезпечення нарахування та виплати заробітної плати відповідно до чинного 

законодавства України, колективного договору та цього Положення; 
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Додаток 2 до Колективного договору 

ПП "РІСУС" на 2017-2020 роки 

 

 

 

  

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників в ПП "РІСУС" 
  

1. Загальні положення 

1.1. Положення вводиться з метою посилення матеріального заохочення працівників 

ПП "РІСУС" (далі – підприємство) в досягненні ними високих показників 

у наданні якісної медичної допомоги пацієнтам, зростанні продуктивності праці 

та якісного виконання інших видів робіт, що забезпечують ефективну діяльність 

підприємства. 

1.2. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу 

в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць (квартал, півріччя, 

рік).  

1.3. Оцінка діяльності членів трудового колективу або окремого працівника 

проводиться за результатами експертної оцінки якості надання медичної 

допомоги або виконання інших робіт, направлених на забезпечення ефективної 

діяльності підприємства. 

1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди 

ювілейних та на честь святкових дат з урахуванням особистого вкладу 

працівникам може бути виплачена одноразова премія.  

1.5. Преміювання працівників підприємства здійснюється відповідно до наказу 

директора. Преміювання директора здійснюється за рішенням Власника 

підприємства.  

1.6. Преміювання здійснюється за рахунок фонду оплати праці підприємства. 

Преміювання проводиться за наявності коштів. 

2. Показники преміювання і розмір премії  

2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії враховуються 

такі показники:  

− для медичних працівників – обсяг наданої медичної допомоги, дотримання 

стандартів надання медичної допомоги, правильність та своєчасність ведення 

медичної документації, відсутність скарг від пацієнтів;  

− для адміністраторів – відсутність скарг від пацієнтів щодо обслуговування їх на 

рецепції закладу, дотримання вимог організаційно-розпорядчих документів 

з питань організації приймання пацієнтів, правильність та своєчасність 

оформлення облікової документації щодо запису пацієнтів та надходження 

телефонних дзвінків; 

− для працівників, що забезпечують фінансово-економічну діяльність 

підприємства, – ведення планово-фінансової та облікової діяльності відповідно 
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Додаток 3 до Колективного договору 

ПП "РІСУС" на 2017-2020 роки 

 

 

ПЕРЕЛІК  

посад працівників, які мають право на додаткову відпустку 
 

І. Додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню 

дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи 

№ 

з/п 

Категорія працівників, які мають право  

на додаткову оплачувану відпустку 

Кількість днів  

додаткової відпустки 
Підстава 

1.  

Жінка, яка працює і має двох або більше дітей 

віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, 

або яка усиновила дитину 

10 календарних днів  

(без урахування 

святкових і неробочих 

днів) 

За наявності декількох 

підстав для надання  

відпустки її загальна 

тривалість не може 

перевищувати 17 

календарних днів 

ст. 19 

Закону України 

"Про відпустки" 

2.  
Мати особи з інвалідністю з дитинства підгрупи 

А I групи 

3.  Одинока мати 

4.  

Батько дитини або особи з інвалідністю 

з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх 

без матері (у тому числі у разі тривалого 

перебування матері в лікувальному закладі) 

5.  
Особа, яка взяла під опіку дитину або особу 

з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи 

6.  Один із прийомних батьків 

ІІ. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці працівникам, робота 

яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням 

№ 

з/п 

Категорія працівників, які мають право  

на щорічну додаткову оплачувану відпустку 

Максимальна 

кількість днів 

додаткової 

відпустки 

Підстава1 

1.  Лікарі-стоматологи всіх спеціальностей 

(лікар-стоматолог, лікар-стоматолог-терапевт,  

лікар-стоматолог-ортопед, лікар-стоматолог-ортодонт, 

лікар-стоматолог дитячий, лікар-стоматолог хірург) 

7 п. 132 р. 17 

2.  Молодші спеціалісти з медичною освітою  

(сестра медична, сестра медична зі стоматології, 

помічник лікаря-стоматолога, гігієніст зубний) 

7 п. 133 р. 17 

3.  Лікар-анестезіолог, лікар-анестезіолог дитячий,  

сестра медична – анестезист 

11 п. 122 р. 17 

4.  Лікар-рентгенолог, рентгенолаборант 11 п.10 р. 22 

5.  Молодша медична сестра 7 п. 134 р. 17 

 
1 Додаток 2 до Постанови КМУ від 17.11.1997 № 1290 – Список виробництв, робіт, професій і посад 

працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням 

або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику 

для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n214
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n64
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Додаток 5 до Колективного договору 

ПП "РІСУС" на 2017-2020 роки 

 

 

 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, 

запобігання виробничому травматизму, професійному 

захворюванню, аваріям і пожежам 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Періодичність 

проведення 
Відповідальні особи 

1.  

Видавати накази про впорядкування роботи 

з охорони праці та затвердження 

нормативних документів з охорони праці 

За потреби 

Директор 

(залучаються  

інженер з охорони праці, 

юрисконсульт) 

2.  
Переглядати положення, інструкції, правила 

з охорони праці та пожежної безпеки 

Систематично 

у строки, визначені 

наказом 

Інженер  

з охорони праці 

Юрисконсульт 

3.  
Розробляти, забезпечувати періодичний 

перегляд посадових інструкцій працівників 
За потреби Юрисконсульт 

4.  
Проводити вступний інструктаж 

з працівниками при прийнятті на роботу 
Систематично 

Інженер  

з охорони праці 

5.  

Проводити інструктажі з працівниками на 

робочому місці (первинний, повторний, 

позаплановий, цільовий) з питань охорони 

праці, пожежної безпеки, надання 

домедичної допомоги потерпілим від 

нещасних випадків і правил поведінки у разі 

виникнення аварій. 

Систематично 

з періодичністю, 

встановленою чинним 

законодавством 

Головний лікар 

Інженер  

з охорони праці 

6.  

Організувати навчання та перевірку знань 

з охорони праці та пожежної безпеки 

посадових осіб підприємства (директор, 

головний лікар, головна медична сестра, 

інженер з охорони праці), працівників на 

роботах підвищеної небезпеки (автоклави, 

рентгенівські апарати), в т.ч. у сторонніх 

навчальних центрах 

За графіком 

(посадові особи –  

1 раз на 3 роки  

працівники на роботах 

підвищеної 

небезпеки –  

1 раз на рік) 

Інженер  

з охорони праці 

7.  

Організовувати лекції, семінари та 

консультації для працівників з питань 

охорони праці та пожежної безпеки 

(в т.ч. із залученням сторонньої організації) 

За графіком 
Інженер  

з охорони праці 

8.  

Проводити атестацію робочих місць 

за умовами праці (в т.ч. із залученням 

сторонньої організації)  

За графіком, не рідше 

ніж 1 раз на 5 років 

Інженер  

з охорони праці 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Періодичність 

проведення 
Відповідальні особи 

9.  

Організувати проведення попередніх (під 

час прийняття на роботу) та періодичних 

(протягом трудової діяльності) медичних 

оглядів працівників, зайнятих на роботах 

із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, а також осіб віком до 21 року 

За графіком 
Інженер  

з охорони праці 

10.  

Організувати проведення попередніх 

(під час прийняття на роботу) та 

періодичних (протягом трудової діяльності) 

профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, виробництв 

та організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб 

За графіком 
Інженер  

з охорони праці 

11.  

Забезпечити придбання необхідної 

нормативно-технічної, наглядово-довідкової 

літератури з питань охорони праці, 

пожежної безпеки та цивільного захисту, 

в т.ч. шляхом оформлення передплати на 

паперові примірники та/або електронні 

версії журналів з цих питань, придбати 

необхідні знаки безпеки 

Протягом строку дії 

колективного договору 

Інженер  

з охорони праці 

12.  
Забезпечити виконання заходів 

протипожежного захисту  

Постійно, протягом 

строку дії 

колективного договору 

Інженер  

з охорони праці 

13.  

Перевірити наявність первинних засобів 

пожежогасіння, у разі необхідності 

придбати нові або провести технічне 

обслуговування наявних  

III – IV кв.  

кожного року 

Інженер  

з охорони праці 

14.  
Придбавати спеціальний (санітарний) одяг, 

взуття, інші засоби індивідуального захисту 

Протягом строку дії 

колективного договору 
Головна медична сестра 

15.  
Придбавати мийні засоби, спиртовмісні 

антисептики для рук, дезінфекційні засоби 

Протягом строку дії 

колективного договору 
Головна медична сестра 

16.  

Придбавати лікарські засоби та медичні 

вироби, необхідні для укомплектування 

медичних аптечок першої та невідкладної 

допомоги 

Протягом строку дії 

колективного договору 
Головна медична сестра 

17.  

Забезпечити проведення індивідуального 

дозиметричного контролю персоналу 

категорії А (лікар-рентгенолог, 

рентгенолаборант) 

Постійно з реєстрацією 

результатів замірів 

1 раз на квартал 

Головний лікар 

Рентгенолаборант 

18.  

Проводити виміри опору ізоляції 

електропроводки, мережі, контуру 

заземлення, випробування та вимірювання 

параметрів електрообладнання 

За графіком 
Інженер  

з охорони праці 

19.  Проводити перевірку вентиляційних систем За графіком 
Інженер  

з охорони праці 
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Додаток 6 до Колективного договору 

ПП "РІСУС" на 2017-2020 роки 

 

ПЕРЕЛІК 
посад працівників, які підлягають попереднім та періодичним  

медичним оглядам за рахунок Роботодавця 

№ 

з/п 
Вид медичного огляду Нормативне обґрунтування Періодичність проведення 

Категорія працівників, 

які повинні проходити 

медичний огляд 

Вид небезпеки 
(для медичних оглядів 

на роботах зі шкідливими 

умовами праці) 

1.  Профілактичні медичні 

огляди працівників, 

діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення 

і може призвести до 

поширення інфекційних 

захворювань 

Постанова КМУ від 23.05.2001 № 559  

"Про затвердження переліку 

професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають 

обов'язковим профілактичним 

медичним оглядам, порядку 

проведення цих оглядів та видачі 

особистих медичних книжок" 

Попередній – перед 

влаштуванням на роботу, 

періодичний – 1 раз на рік 

Всі працівники, робоче місце 

яких знаходиться в Медичному 

центрі 

 

2.  Медичні огляди працівників, 

зайнятих на важких роботах, 

роботах із шкідливими чи 

небезпечними умовами праці 

або таких, де є потреба 

у професійному доборі, 

а також осіб віком до 21 року 

Наказ МОЗ від 21.05.2007 № 246 

"Про затвердження Порядку 

проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій"  

 

 

 

Попередній – перед 

влаштуванням на роботу, 

періодичний – 1 раз на рік 

Особи віком до 21 року  

Лікар-стоматолог 

Лікар-стоматолог-терапевт 

Лікар-стоматолог-ортопед 

Лікар-стоматолог-ортодонт 

Лікар-стоматолог-хірург 

Лікар-стоматолог дитячий 

Лікар-анестезіолог 

Лікар-анестезіолог дитячий 

Сестра медична - анестезист 

Професійне 

використання 

лікарських препаратів 

Лікар-рентгенолог, 

рентгенолаборант 

Іонізуюче 

випромінювання 

Попередній – перед 

влаштуванням на роботу, 

періодичний – 1 раз на 3 роки 

Працівники (сестри медичні, 

сестри медичні зі 

стоматології), які працюють 

з автоклавами 

Роботи, що пов'язані  

з обслуговуванням 

ємностей під тиском 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-п
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07
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Додаток 8 до Колективного договору 

ПП "РІСУС" на 2017-2020 роки 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 
внутрішнього трудового розпорядку ПП "РІСУС" 

 

1. Загальні положення 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) ПП "РІСУС" 

(далі – підприємство, Роботодавець) розроблені на виконання вимог чинного 

в Україні законодавства про працю з метою впорядкування трудових відносин, 

які виникають між працівниками та Роботодавцем, оптимізації господарської 

діяльності та забезпечення належного рівня внутрішньої трудової дисципліни. 

1.2. Правила є нормативним актом локального характеру, дія якого поширюється на 

всіх працівників Роботодавця, що перебувають з ним у трудових відносинах. 

1.3. Правила доступні для ознайомлення для всіх працівників. 

1.4. З Правилами всі працівники ознайомлюються під підпис. 

2. Порядок прийняття на роботу 

2.1. Відповідно до Статуту підприємства право прийому працівників на роботу та їх 

звільнення має директор.  

2.2. Директор обирається на посаду рішенням власника підприємства. 

2.3. Директор укладає трудові договори з працівниками підприємства. 

2.4. Трудові договори з працівниками підприємства укладають: 

− на невизначений строк (безстрокові); 

− на визначений строк (строкові). 

2.5. Строкові трудові договори з працівниками укладають, якщо трудові відносини не 

можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру 

подальшої роботи, умов її виконання або інтересів працівника. 

2.6. Рішення про прийняття на роботу приймає директор або уповноважена ним особа 

за результатами співбесіди. 

2.7. Для оформлення трудових відносин особа повинна надати директору або 

уповноваженій ним особі такі документи: 

− паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до Закону України 

"Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"; 

− документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної 

особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Пред'явлення 

цього документа не вимагається, якщо до паспорта особи внесені дані про 

реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесений запис про 

відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків; 

− трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (за винятком випадків, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n637


31 

  

коли особа оформляється на роботу вперше або за сумісництвом); 

− свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за 

наявності); 

− документи про освіту (у випадках, передбачених законодавством, – якщо робота 

вимагає спеціальних знань); 

− документи про стан здоров’я (у випадках, передбачених законодавством); 

− військовозобов’язані – військовий квиток або тимчасове посвідчення, видане 

замість військового квитка; призовники – посвідчення про приписку до призовної 

дільниці; 

− особи з інвалідністю – довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму 

реабілітації; 

− дві кольорові фотокартки 3х4 см (для особової картки П-2 та особового листка 

з обліку кадрів). Фотокартки повинні бути без відміток чорнилом, зламів, 

подряпин, ум’ятин, плям будь-якого кольору, зморщок, складок, затікання, смуг 

тощо.  Давність зображення особи на фотокартці візуально не має перевищувати 

шести місяців до дати подання фотокартки; 

− заяву про прийняття на роботу; 

− заповнений особовий листок з обліку кадрів; 

− автобіографію. 

2.8. Відповідно до ст. 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону 

здоров’я" медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну 

спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що 

встановлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Випуск 78 "Охорона здоров'я" (наказ МОЗ України від 29.03.2002 № 117 зі 

змінами). 

2.9. Медичні працівники з числа лікарів для оформлення трудових відносин надають 

такі документи про освіту: 

− диплом про повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за спеціальністю медичного 

профілю; 

− сертифікат лікаря-спеціаліста за відповідною лікарською спеціальністю 

встановленого зразка, виданий вищим медичним навчальним закладом, закладом 

післядипломної освіти; 

− посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за 

відповідною лікарською спеціальністю (за наявності); 

− свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (за наявності). 

2.10. Не можуть бути оформлені трудові відносини за посадою лікаря з особою, яка не 

працює більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю. Така особа 

може бути прийнята на роботу за лікарською спеціальністю після проходження 

стажування в порядку, передбаченому законодавством (наказ МОЗ України від 

17.03.1993 № 48) та надання відповідного підтверджувального документа. 

2.11. Медичні працівники з числа молодших спеціалістів з медичною освітою для 

оформлення трудових відносин надають такі документи про освіту: 

− диплом про неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту 

(бакалавр) за спеціальністю медичного профілю; 

− свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки 

молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка (за наявності); 

− посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної 

категорії із спеціальності молодшого спеціаліста з медичною освітою 



32 

  

встановленого зразка (за наявності). 

2.12. Медичні спеціалісти, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних закладах 

іноземних країн, допускаються до провадження професійної діяльності 

у порядку, визначеному МОЗ. 

2.13. Проходження попереднього медичного огляду до оформлення трудових відносин 

та подання документів про стан здоров'я є обов’язковим в наступних випадках: 

2.13.1. для осіб, діяльність яких буде пов'язана з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних захворювань (адміністрація, медичний 

та технічний персонал закладу охорони здоров'я); 

2.13.2. для осіб, що будуть зайняті на роботах із шкідливими умовами праці; 

2.13.3. для осіб віком до 21 року.  

2.14. Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. 

2.15. Особи, які мають право на пільги у сфері праці, при прийнятті на роботу подають 

підтвердні документи. 

2.16. Працівника при прийнятті на роботу: 

− ознайомлюють з цими Правилами, колективним договором, посадовою 

(робочою) інструкцією – із роз’ясненням прав і обов’язків; 

− інформують під підпис про умови праці на робочому місці; 

− інструктують з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої 

санітарії, гігієні праці та інших спеціальних правил, які стосуються виробничої 

безпеки; 

− ознайомлюють з дорученою роботою, умовами її виконання та розміром оплати 

праці; 

− повідомляють про необхідність збереження конфіденційної інформації та 

комерційної таємниці; 

− визначають робоче місце, забезпечують необхідними для роботи засобами; 

− за потреби роз’яснюють про необхідність укласти договір про повну матеріальну 

відповідальність. 

2.17. На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" 

від 01.06.2010 № 2297-VI при прийнятті на роботу працівника повідомляють про 

володільця його персональних даних, склад та зміст зібраних персональних 

даних, права у сфері захисту персональних даних, мету збору персональних 

даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися персональні дані. Таке 

повідомлення міститься в письмовому трудовому договорі з працівником. 

2.18. Якщо майбутня робота пов’язана з обробкою персональних даних інших осіб 

(працівників, пацієнтів тощо), при прийнятті на роботу працівник надає письмове 

зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які йому довірено або які 

стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. Таке зобов’язання 

міститься в письмовому трудовому договорі з працівником. 

2.19. Прийняття на роботу оформляють наказом директора, з яким працівника 

ознайомлюють під підпис. 

2.20. Підставою для видання наказу є заява про прийняття на роботу або трудовий 

договір, укладений у письмовій формі. 

2.21. У наказі мають бути зазначені найменування роботи (посади) відповідно до 

Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", 

затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327; 

дата, з якої працівник має стати до роботи; умови оплати праці та інші істотні 

умови трудового договору. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-94
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2.22. Директору надається право приймати працівника на роботу зі встановленням 

випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому 

доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про 

прийняття на роботу. Строк випробування не може перевищувати трьох місяців. 

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. 

У разі якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, 

то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання 

трудового договору допускається лише на загальних підставах.  

Якщо директор дійшов висновку про невідповідність працівника посаді 

(виконуваній роботі), він має право звільнити працівника протягом строку 

випробування, письмово попередивши його про це за три дні. Звільнення за 

результатами випробування оформляють наказом директора на підставі 

пункту 11 статті 40 КЗпП. 

2.23. Працівник, який прийнятий на роботу, ознайомлюється з посадовою (робочою) 

інструкцією та підписує її. 

2.24. Для осіб, які працюють понад п’ять днів, ведуть трудові книжки. Запис про 

період роботи за сумісництвом вносять до трудової книжки на бажання 

працівника на підставі його заяви та довідки з місця роботи за сумісництвом. 

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудову книжку оформляють не 

пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. 

3. Порядок припинення трудових відносин 

3.1. Припинення трудових відносин може мати місце тільки з підстав і в порядку, які 

передбачені чинним законодавством України та умовами трудового договору 

з працівником. 

3.2. Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи працівника, 

Роботодавця та з інших підстав, передбачених законодавством України (зокрема, 

ст. 36, 38, 39, 40, 41 КЗпП), із дотриманням процедури та умов звільнення, 

визначених законодавством. 

3.3. У день звільнення Роботодавець видає працівнику належно оформлену трудову 

книжку (із записом про звільнення) і здійснює повний розрахунок із ним. 

3.4. Якщо працівник відсутній на роботі у день звільнення, уповноважена особа цього 

ж дня надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про 

необхідність отримання трудової книжки. Трудову книжку може бути надіслано 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення на підставі заяви 

працівника із зазначенням поштової адреси, на яку слід переслати трудову 

книжку. Пересилання трудової книжки за кордон заборонено. 

3.5. Трудову книжку звільненого працівника може бути видано іншій особі на 

підставі паспорта та нотаріально посвідченої довіреності. 

3.6. Записи про причини звільнення в трудові книжки вносять у точній відповідності 

з формулюванням чинного законодавства. Днем звільнення вважають останній 

день роботи. 

3.7. У разі звільнення з ініціативи Роботодавця працівнику видають засвідчену копію 

наказу про звільнення. В інших випадках засвідчену копію наказу про звільнення 

видають на вимогу працівника. 

3.8. У разі переведення на іншу посаду або звільнення працівник має передати справи 

іншому працівнику, визначеному безпосереднім керівником або директором. 
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3.9. Передавання справ і майна засвідчують актом, який складають у двох 

примірниках. Один примірник акта видають працівнику, який звільняється чи 

переводиться на іншу посаду, інший – зберігають у справах підприємства. 

3.10. У разі зміни матеріально відповідальної особи (звільнення, переведення, 

тимчасова відсутність) проводять інвентаризацію. 

4. Основні обов'язки працівника 

Всі працівники підприємства зобов’язані: 

4.1. Сумлінно виконувати обов’язки, покладені на працівника трудовим договором, 

цими Правилами та іншими законодавчими та нормативними актами. 

4.2. Виконувати накази, розпорядження та доручення Роботодавця. 

4.3. Своєчасно прибувати на робоче місце та починати роботу, перебувати на 

робочому місці протягом робочого часу, за винятком перерв для відпочинку та 

харчування. 

4.4. Ефективно планувати свій робочий час, за необхідністю узгоджувати його 

з іншими працівниками та керівництвом. 

4.5. Виконувати доручену роботу особисто, не передоручати її виконання іншій 

особі.  

4.6. Звітувати про виконану роботу в строки та у формі, що встановлюються 

керівництвом. 

4.7. Повідомляти уповноважену особу Роботодавця протягом п’яти робочих днів про 

зміну імені (прізвища, власного імені та по батькові), інших персональних даних, 

встановлення та зняття інвалідності, інші зміни, що впливають на трудові 

гарантії працівника та/або на розмір податкової соціальної пільги. За бажанням 

працівник повідомляє Роботодавця про зміну сімейного стану, місця проживання 

(перебування), про здобуття освіти тощо. 

4.7.1. При зміні імені працівник надає новий паспорт та оригінали документів, що 

підтверджують зміну імені (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання 

шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про зміну імені тощо). 

4.7.2. При зміні сімейного стану працівник надає оригінал одного з документів, що 

підтверджує зміну сімейного стану: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про 

розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про 

народження дітей. 

4.7.3. При встановленні/знятті інвалідності працівник надає оригінали довідки МСЕК 

про встановлення інвалідності, індивідуальної програми реабілітації особи 

з інвалідністю. 

4.7.4. Після зняття уповноваженою особою копій та засвідчення їх у встановленому 

порядку оригінали документів повертаються працівнику.  

4.8. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

гігієни праці та пожежної безпеки. 

4.9. В межах своєї компетенції надавати працівникам допомогу у вирішенні робочих 

проблем. 

4.10. У разі роботи на підприємстві за сумісництвом повідомити уповноважену особу 

про звільнення з основного місця роботи у триденний строк. 

4.11. Повідомляти уповноважену особу про намір достроково перервати відпустку для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку не 

пізніше ніж за три робочих дні до бажаної дати виходу на роботу. 
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4.12. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають 

або ускладнюють нормальну роботу (простій, аварія), і терміново повідомляти 

про це безпосереднього керівника. 

4.13. Дотримуватися встановленого порядку поводження з матеріальними цінностями 

та документами. 

4.14. Дбайливо ставитися до майна підприємства, раціонально витрачати 

електроенергію, матеріали та інші матеріальні ресурси, вживати заходів щодо 

запобігання шкоді, яка може бути заподіяна підприємству. 

4.15. Відшкодувати шкоду, заподіяну майну Роботодавця винними діями під час 

виконання трудових обов’язків, у розмірі та в порядку, встановленому 

законодавством. 

4.16. Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди. 

4.17. Не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію, яка стала відома 

під час виконання трудових обов’язків. 

4.18. Бути обізнаним з вимогами Закону України "Про захист персональних даних" та 

інших нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних, 

виконувати вимоги законодавства про захист персональних даних, запобігати 

втраті персональних даних або їх неправомірному використанню. 

4.19. З повагою ставитися до колег, сприяти створенню позитивного психологічного 

клімату в колективі, підтримувати доброзичливі відносини з колегами, уникати 

дій, що заважають нормальній роботі колег, ображають їх, принижують честь і 

гідність, порушують роботу підприємства, дотримуватися правил ділового 

етикету у взаєминах з колегами, клієнтами та відвідувачами. 

4.20. Дотримуватися чистоти та порядку на робочому місці та у приміщеннях 

підприємства. 

4.21. Зачиняти вікна, вимикати світло в кінці робочого дня. 

4.22. Коло обов’язків, які виконує кожний працівник за своїм фахом, кваліфікацією 

або посадою, визначається його посадовою (робочою) інструкцією та трудовим 

договором. 

Медичні працівники, крім того, зобов'язані: 

4.23. Діяти виключно на основі доказової медицини, суворо дотримуватися стандартів 

медичної допомоги (медичних стандартів) за спеціальністю, уніфікованих 

клінічних протоколів, затверджених МОЗ, застосовувати лише ті методи 

лікування та діагностики, ефективність яких доведена науковими клінічними 

дослідженнями. 

4.24. Дотримуватися медичної етики та деонтології, морально-правових норм 

професійного спілкування, бути ввічливим, комунікабельним щодо встановлення 

психологічного контакту та довірливих відносин із пацієнтом, стресостійким, 

виявляти чуйність та терпимість до пацієнтів, вміти запобігати конфліктним 

ситуаціям та коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій. 

4.25. Своєчасно інформувати керівництво про всі медичні проблеми та конфлікти 

у відносинах з пацієнтами, про інші недоліки в роботі, вживати заходів щодо їх 

усунення. 

4.26. Покращувати якість медичного обслуговування. 

4.27. Виконувати вимоги щодо безперервного професійного розвитку, удосконалювати 

практичну кваліфікацію та у визначені законодавством строки проходити 

атестацію. 
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5. Основні обов'язки Роботодавця 

5.1. Ознайомити працівника з цими Правилами, колективним договором, посадовою 

(робочою) інструкцією. 

5.2. Забезпечити працівнику робоче місце та надати роботу згідно з умовами 

трудового договору. 

5.3. Забезпечити робоче місце матеріальними та енергетичними ресурсами, 

необхідними засобами, обладнанням та приладами, а працівника – технологічним 

одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-

правових актів та колективного договору. 

5.4. Організовувати своєчасний інструктаж працівників щодо вимог охорони праці, 

пожежної безпеки та інших правил безпеки праці. 

5.5. Вживати заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та 

інших захворювань працівників. 

5.6. У випадках, передбачених законодавством, надавати пільги та компенсації за 

особливий характер праці (щорічні додаткові відпустки тощо). 

5.7. Видавати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним 

договором строки. 

5.8. Складати графіки роботи працівників за погодженням з представником 

трудового колективу та за потреби переглядати їх, про всі зміни графіків 

повідомляти працівників не пізніше як за місяць до дати їх введення. 

5.9. Надавати працівникам на їх вимогу повну та достовірну інформацію щодо їхньої 

трудової діяльності, а також копії документів (безоплатно), які містять 

персональні дані щодо них. 

5.10. Забезпечувати захист персональних даних працівників у порядку, встановленому 

законодавством. На вимогу працівника ознайомлювати його з персональними 

даними про нього. 

5.11. Забезпечувати своєчасний ремонт обладнання на робочих місцях. 

5.12. Організовувати облік робочого часу і виконуваної працівниками роботи. 

5.13. Надавати працівникам можливості та створювати умови для підвищення 

кваліфікації, здобуття освіти. 

5.14. Дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-

трудових питань на підприємстві. 

5.15. Створювати умови для відпочинку працівників. 

6. Права працівника та роботодавця 

6.1. Працівник має право: 

6.1.1. Вимагати від Роботодавця своєчасного забезпечення роботою згідно 

з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору. 

6.1.2. На належні, безпечні та здорові умови праці. 

6.1.3. Вимагати від Роботодавця надання відповідно до чинних норм технологічного 

одягу, взуття, засобів індивідуального захисту. 

6.1.4. На заробітну плату відповідно до укладеного трудового договору. 

6.1.5. Звертатися до Роботодавця з пропозиціями щодо поліпшення організації праці 

та виробництва, підвищення ефективності виробництва. 

6.1.6. Оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому 

законодавством. 
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6.1.7. Користуватись іншими правами, передбаченими законодавством. 

6.2. Роботодавець має право: 

6.2.1. Вимагати від працівника належного виконання роботи відповідно до умов 

трудового договору, дотримання цих Правил, нормативних актів Роботодавця, 

правил охорони праці, дбайливого ставлення до ввіреного йому майна. 

6.2.2. Притягати порушників трудової дисципліни до відповідальності. 

6.2.3. Уживати заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне 

дотримання вимог цих Правил. 

6.2.4. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни. 

6.3. Роботодавець не має права: 

6.3.1. Вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим 

договором. 

6.3.2. Відволікати працівників в робочий час від їхньої безпосередньої роботи, 

викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і 

проведення різного роду заходів, не пов'язаних з виробничою діяльністю, окрім 

проведення навчання працівників за заздалегідь складеними графіками. 

7. Робочий час і його використання 

Режим роботи 

7.1. Підприємство працює відповідно до наступного графіку: 

Адреса провадження діяльності Режим роботи 

м. Київ, бульвар Лесі Українки, 23-Б, № 303а Понеділок – п’ятниця з 8:00 до 20:00 

Субота з 09:00 до 18:00 

Неділя – вихідний 

м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19, 

нежиле приміщення 319 

Понеділок – п’ятниця з 9:00 до 20:00 

Субота, неділя – вихідні 

7.2. Час початку, закінчення роботи і перерви для відпочинку для працівників 

підприємства встановлюється наступний (таблиця 1): 

№ 

з/п 
Посада 

Початок 

роботи 

Перерва для 

відпочинку 

та харчування 

Закінчення               

роботи 

Вихідні 

дні 

1.  

Директор, головний бухгалтер, 

інженер з охорони праці, 

юрисконсульт, економіст 

з фінансової роботи, 

адміністративний помічник,  

інший не медичний персонал,  

крім посад працівників, 

що зазначені нижче 

9:00 13:00 – 14:00 18:00 
субота, 

неділя 

2.  Головний лікар та його заступники 

Робота організована за графіками роботи 
3.  Головна медична сестра 

4.  Завідувач відділення 

5.  Лікарі 
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6.  
Молодші спеціалісти з медичною 

освітою  
Робота організована за графіками роботи 

7.  Молодші медичні сестри 

8.  Адміністратори 

7.3. Для працівників, зазначених в пункті 1 таблиці 1: 

− встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, 

неділя) та, як правило, однаковою тривалістю щоденної роботи; 

− для окремих працівників, виходячи з інтересів виробництва та з поважних 

причин, наказом директора може встановлюватися режим праці 

з саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості робочого часу 

впродовж робочого дня, з обов`язковим відпрацюванням повної кількості 

робочих годин в обліковому періоді (гнучкий режим робочого часу); 

− за угодою з Роботодавцем окремим працівникам може надаватися право 

виконувати роботу дистанційно; 

− для тих працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, робочі та 

вихідні дні, час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку та 

харчування визначаються індивідуально або графіками роботи, про що 

зазначається в наказі про прийняття на роботу або встановлення неповного 

робочого часу. 

7.4. Для інших працівників, крім зазначених в пункті 1 таблиці 1, тривалість, час 

початку і закінчення щоденної роботи, перерви для відпочинку і харчування, 

вихідні дні визначаються за встановленими графіками роботи, з дотриманням 

встановленої тривалості робочого часу за обліковий період.  

Для цієї категорії працівників може встановлюватися п’ятиденний або 

шестиденний робочий тиждень, а також поєднання п’ятиденного та 

шестиденного робочих тижнів у місяці, з двома або одним вихідними днями 

відповідно, які надаються працівникам в різні дні тижня згідно з графіками 

роботи.  

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному 

робочому тижні визначається графіком роботи і за можливості надається підряд 

із загальним вихідним днем. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку 

повинна бути не менш як сорок дві години. 

7.5. Графіки роботи із зазначенням прізвищ працівників затверджуються директором 

за погодженням з уповноваженим представником трудового колективу не 

пізніше ніж за 40 днів до початку наступного облікового періоду та доводяться 

до відома працівників не пізніш як за місяць до введення їх у дію. У разі надання 

працівнику щорічної відпустки після затвердження графіка роботи на місяць або 

у разі прийняття на роботу працівника протягом облікового періоду директор 

(за погодженням з уповноваженим представником трудового колективу) 

затверджує та доводить до зазначених працівників новий графік їх роботи не 

пізніше наступного дня з дати видання наказу про надання відпустки або наказу 

про прийняття працівника на роботу. 

7.6. Працівники, що працюють на підприємстві на умовах зовнішнього сумісництва, 

повинні завчасно попереджати свого безпосереднього керівника при зміні 

графіку роботи за основним місцем роботи. 

7.7. Обліковий період встановлюється в колективному договорі та становить один 

календарний місяць. 
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Робочий час 

7.8. Норма тривалості робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень. 

7.9. Для лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою1, а також для 

працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці2 (за результатами 

проведеної атестації робочих місць за умовами праці) встановлюється скорочена 

тривалість робочого часу: 

№ Посада 
Кількість годин 

роботи на тиждень 

1.  Завідувач відділення з числа лікарів 38,5 

2.  Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог дитячий, лікар-стоматолог-терапевт, 

лікар-стоматолог-ортопед, лікар-стоматолог-ортодонт,  

лікар-стоматолог-хірург, лікар-рентгенолог 

(лікарі, зайняті виключно амбулаторним прийомом хворих) 

33 

3.  Молодші спеціалісти з медичною освітою (всі посади сестер медичних, 

помічник лікаря-стоматолога, гігієніст зубний) 
38,5 

4.  Рентгенолаборант 30 

7.10. За угодою між працівником та Роботодавцем, оформленою наказом директора, 

для працівника як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватись 

неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень або 

поєднання неповного робочого тижня з неповним робочим днем) з оплатою праці 

пропорційно відпрацьованому часу. Робота на умовах неповного робочого часу 

не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. 

7.11. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників 

скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на тих, кому 

встановлена скорочена тривалість робочого часу або хто працює на умовах 

неповного робочого часу. 

7.12. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні 

не може перевищувати 5 годин. 

7.13. Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день 

переноситься на наступний після святкового або неробочого. Це правило не 

поширюється на працівників, які працюють за графіками роботи. 

7.14. Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Застосування надурочних робіт 

Роботодавцем може провадитися у виняткових випадках і в межах, передбачених 

чинним законодавством. 

7.15. Робота у вихідні дні (визначені для працівника як вихідні цими Правилами та/або 

графіками роботи) забороняється, крім випадків, передбачених статтею 71 КЗпП. 

Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін наданням іншого дня 

відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП). 

Не пізніше трьох робочих днів після роботи у вихідний (святковий, неробочий) 

день працівник має подати на ім’я директора заяву з проханням оплатити йому 

роботу у вихідний день у подвійному розмірі або надати інший день відпочинку 

 
1 Наказ МОЗ України від 25.05.2006 № 319 "Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів 

та установ охорони здоров’я" 
2 Постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 "Про затвердження Переліку виробництв, 

цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 

робочого тижня" (розділ 32. "Охорона здоров'я, освіта та соціальна допомога") 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0696-06
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із зазначенням конкретної дати відпочинку. Строк подання заяви автоматично 

продовжується у разі відсутності працівника на роботі з поважних причин 

(тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) на строк такої 

відсутності. 

Інший день відпочинку працівник має використати протягом двох тижнів після 

дати роботи у вихідний (святковий, неробочий) день. День відпочинку може бути 

використано пізніше у разі тимчасової непрацездатності працівника, перебування 

його у відпустці, відрядженні тощо. 

Директор не пізніше двох робочих днів розглядає заяву, погоджується або 

пропонує інший варіант компенсації (або дату відпочинку). 

Після узгодження працівником і директором способу компенсації видається 

наказ про надання компенсації, з яким працівника ознайомлюють під особистий 

підпис. 

Присутність на роботі 

7.16. Кожен працівник зобов'язаний відмітити свій прихід на роботу до початку 

роботи, а по закінченні робочого дня залишати робоче місце у порядку, 

встановленому на підприємстві. 

7.17. Облік відпрацьованого робочого часу для розрахунку заробітної плати ведеться 

у табелі обліку використання робочого часу, в т.ч. із застосуванням даних 

автоматизованої системи перепусток. 

7.18. Роботодавець відстороняє працівника від роботи у разі появи на роботі 

в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або 

ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки 

знань з охорони праці та пожежної безпеки, а також в інших випадках, 

передбачених законодавством. 

Відсутність на роботі 

7.19. Протягом робочого часу працівники зобов’язані виконувати роботу, обумовлену 

трудовим договором. За необхідності тимчасово відлучитися з робочого місця 

з питань виробничої необхідності або з особистих поважних причин працівник 

має попередньо погодити свою відсутність із безпосереднім керівником. 

7.20. Працівники зобов’язані повідомляти (за можливості – до початку робочого дня) 

безпосередніх керівників про причини відсутності на роботі письмово, засобами 

телефонного чи електронного зв’язку, іншим доступним способом. У разі 

недотримання працівником цієї вимоги Роботодавець складає акт про відсутність 

працівника на робочому місці. 

7.21. Відсутність на роботі внаслідок тимчасової непрацездатності має бути засвідчена 

у встановленому законодавством порядку. Працівник зобов’язаний надавати 

листок непрацездатності відповідальній з обліку робочого часу особі (головному 

бухгалтеру) у перший робочий день після закінчення тимчасової 

непрацездатності. 

7.22. Відсутність працівника на роботі без поважних причин є порушенням трудової 

дисципліни і підставою для застосування заходів дисциплінарного стягнення 

в порядку, встановленому законодавством. Працівник може бути звільнений за 

прогул без поважних причин. Прогулом вважається відсутність на роботі більше 

трьох годин протягом робочого дня.  
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Перерви в роботі 

7.23. Для працівників, зазначених в пункті 1 таблиці 1, час перерви для відпочинку і 

харчування визначається цими Правилами. Час перерви працівники 

використовують на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця 

роботи. 

7.24. Для працівників, які мають 6,5-годинний або меншої тривалості робочий день, 

перерва для відпочинку і харчування можлива на прохання працівників. 

7.25. Медичному персоналу (лікарям, молодшим спеціалістам з медичною освітою, 

молодшим медичним сестрам) та адміністраторам надається можливість 

приймання їжі протягом робочого дня. Час початку і закінчення приймання їжі ці 

працівники встановлюють самостійно за погодженням з безпосереднім 

керівником, виходячи з організаційних, технологічних та інших чинників 

і конкретних виробничих завдань так, щоб не допустити негативного впливу на 

роботу підприємства в цілому. Час приймання їжі у цьому разі не вважається 

перервою і включається до робочого часу. 

7.26. Працівники, що працюють за комп’ютером, мають право на регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за 

комп’ютером (які входять до робочого часу) – для виконання вправ для зняття 

зорової втоми, санітарно-гігієнічного призначення. 

Щорічна відпустка 

7.27. Працівники мають право на щорічні основні відпустки тривалістю не менше 24-х 

календарних днів. Конкретна тривалість щорічної основної відпустки 

визначається в колективному договорі. 

7.28. Щорічні відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються 

працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на 

підприємстві. До закінчення зазначеного строку відпустка може бути надана за 

згодою сторін та у випадках, передбачених чинним законодавством. 

7.29. У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного строку 

безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого 

часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням 

працівника надаються повної тривалості. 

7.30. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані 

працівникові в будь-який час відповідного робочого року. 

7.31. Працівники мають використати щорічну відпустку протягом одного робочого 

року. Робочий рік розраховується з дати прийняття працівника на роботу. 

7.32. Черговість надання відпусток визначається графіками відпусток. Графік 

відпусток складається щороку до 30 грудня на наступний рік та доводиться до 

відома кожного працівника під підпис. При визначенні черговості відпусток 

враховуються необхідність забезпечення нормальної роботи підприємства, 

створення сприятливих умов для відпочинку працівників, сімейні та інші 

особисті обставини кожного працівника. Перелік категорій працівників, що 

мають право на надання відпустки у зручний для них час, визначений ст. 10 

Закону України "Про відпустки". 

7.33. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, 

узгоджується між працівником і Роботодавцем, який зобов'язаний письмово 

повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до 

встановленого графіком строку. Таким повідомленням, зокрема, може бути 

ознайомлення працівника з наказом про надання відпустки. 
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7.34. На прохання працівника відпустка може бути поділена на частини будь-якої 

тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 

календарних днів. 

7.35. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як 

правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення 

робочого року, за який надається відпустка. 

7.36. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не 

використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки 

працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства 

підгрупи А I групи. 

Інші види відпусток 

7.37. У випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про відпустки", 

працівнику за його бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без 

збереження заробітної плати. 

7.38. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися 

відпустка без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між 

працівником та Роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік. 

Працівник повинен повідомити керівника про бажання отримати таку відпустку 

та надати відповідну заяву. 

7.39. Працівникам, які поєднують роботу з навчанням, може бути надана додаткова 

оплачувана відпустка на строк, визначений законодавством України. 

7.40. На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку 

з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (70 – у 

разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів) календарних 

днів після пологів, починаючи з дня пологів. Тривалість відпустки обчислюється 

сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі 

народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Відпустка 

надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних 

до пологів. 

7.41. За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку. У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці 

в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати 

тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення 

дитиною шестирічного віку. 

7.42. За бажанням жінки у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною 

вона може працювати на умовах неповного робочого часу. 

8. Аудіо-, відеоконтроль в приміщеннях підприємства 

8.1. В усіх приміщеннях підприємства (крім туалетних кімнат та гардеробної для 

персоналу) функціонує відеосистема (система відеоспостереження та 

відеофіксації). Однією з умов праці працівників є проведення постійного аудіо-, 

відеоконтролю технічними засобами на їх робочих місцях та в інших 

приміщеннях підприємства.  

8.2. Аудіо-, відеоконтроль проводиться відкрито. Про застосування відеосистеми 

працівники повідомляються попереджувальними інформаційними табличками 

при вході до закладу охорони здоров'я, створеного підприємством, та в інших 

видних місцях. 
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8.3. Проведення аудіо-, відеоконтролю має на меті: 

− забезпечення режиму безпеки в закладі (особистої безпеки працівників, 

пацієнтів, інших відвідувачів; дотримання вимог громадського порядку, 

запобігання протиправних дій; схоронності майна, що знаходиться в закладі); 

− підвищення якості медичного обслуговування; 

− підвищення продуктивності роботи медичного та обслуговуючого персоналу, 

вирішення питань дотримання трудової дисципліни, виявлення фактів 

правопорушень, ідентифікації порушників тощо; 

− відстеження приміщень в режимі реального часу для оперативного вирішення 

питань виробничої діяльності; 

− об'єктивної фіксації подій; 

− контролю доступу до приміщень закладу; 

− попередження виникнення та оперативної ліквідації конфліктних ситуацій тощо. 

8.4. У разі потреби перегляд записів з відеокамер здійснюється в зоні обмеженого 

доступу особами, визначеними наказом Роботодавця, та унеможливлює 

присутність сторонніх осіб. 

8.5. Передача записів з відеокамер третій стороні без згоди працівників, які на них 

знаходяться, допускається лише у випадках, визначених чинним законодавством. 

8.6. Працівнику доводяться основні умови затвердженого Роботодавцем Положення 

про функціонування відеосистеми та надається можливість безперешкодно 

ознайомитися з ним. 

8.7. Працівникам категорично забороняється втручатися в роботу відеосистеми.  

8.8. Працівники відповідно до чинного законодавства несуть відповідальність за 

збереження у відповідному технічному стані приладів відеосистеми, які 

встановлені у приміщеннях, де розташовані робочі місця працівників.  

9. Заохочення за успіхи в роботі 

9.1. За сумлінне виконання обов'язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, 

підвищення продуктивності праці, тривалу і бездоганну роботу та за інші 

досягнення в роботі до працівників можуть бути застосовані такі заохочення: 

− оголошення подяки; 

− виплата премії; 

− нагородження цінним подарунком. 

9.2. Директор видає наказ про заохочення працівника і доводить його до відома 

працівника і трудового колективу. 

10. Відповідальність за порушення трудової дисципліни 

10.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання  

з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою 

вжиття дисциплінарного стягнення. 

10.2. Порушенням трудової дисципліни в тому числі вважається паління 

в приміщеннях підприємства. 

10.3. За порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із таких заходів 

стягнення: 

− догана; 

− звільнення. 






