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I. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. мЕтА уклАдАння колЕктивного договору

Колективний договiр (далi - ffоговiр) укладено вiдповiдно до Конституuii
Украiни, Кодексу законiв про працю УкраТни, законiв Украiни <Про колективнi

договори i угоди>, <Про професiйнi спiлки, ix права та гарантiТ дiяльнdстi> та
iнших нормативно-правових aKTiB Украiни.

,Щоговiр мае силу нормативно-правового акту та укладаеться з метою

регулювання трудових, соцiально-економiчних вiдносин, посилення
соцiального захисту працiвникiв санаторiю <Моршин - Прикордонник>, якi
перебувають на його кадровому забезпеченнi, незzшежно вiд членства в

профспiлчi (далi працiвники) i включас зобов'язання CTopiH, що його

укл€ши, щодо створення умов для пiдвищення ефективностi роботи, узгодження
iHTepeciB прачiвникiв та керiвництва, у тому числi:

пiдвищення труловоТ дисциплiни, вiдповiдальностi за виконання
службових обов'язкiв;

полiпшення умов оплати та охорони, працi, запобiгання та врегулювання
трудових конфлiктiв, соцiально-правового захисту, а також культурно-
побутового обслуговування працiвникiв.

1.2. сторони колЕктивного договору тА ix повновА)ItЕння

|.2.I. .Щоговiр укладено мiж керiвництвом санаторiю <Моршин
Прикорлонник)) .ЩержавноТ прикордонноТ служби Украiни в особi в.о.

начаJIьника caнaTopiro I_{юпи Ольги Романiвни (далi - керiвництво), з одного
боку, та первинною профспiлковою органiзацiею працiвникiв санаторiю
<Моршин - Прикордонник)> (далi - профспiлка) в особi голови профспiлковоТ
органiзацii Василiва Василя Стефановича, з другого боку, (разом - Сторони),

|.2.2. Виборним органом первинноТ профспiлковоТ органiзашiТ праuiвникiв
санаторiю с профспiлковий KoMiTeT (далi - профком).

|.2.З. Сторони визнають повноваження одна одноТ iзобов'язуються
дотримуватись принципiв соцiального партнерства: паритетностi
представництва, рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповiдальностi, ГендерноТ

piBHocTi, конструктивностi та аргументованостi пiд час проведення переговорiв
(консультацiй) щодо укладення ,Щоговору, внесення змiн i доповнень до нього,
вирiшення Bcix питань, що е предметом !оговору.

Т.2.4. Контроль за виконанням Щоговору проводиться профспiлколо та
керiвництвом через уповноважених представникiв CTopiH.

1 .2.5. Сторони констатують, що належне забезпечення соцiально-
економiчних i побутових потреб, гарантiй зайнятостi працюючих, пiдвищення
Тх життсвого рiвня можливе лише при ефективнiй роботi, а також активнiй

участi в дiяльностi профспiлки Bcix працiвникiв, належного фiнансуван}Iя В

межах затвердженого кошторису та вiдповiдного матерiального забезпечення.
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|.2.6. Сторони разом вирirшуватимуть соr(iально - економiчнi проблеми i

ЗабезпечуI]атимуть участь своТх представrrикiв у роботi зборiв з укладення,
ОбгОворення та виконанFIя /{оговору, у роботi примирних комiсiй з розв'язання
колективних трудових спорiв.

1.3. сФЕрА дIi поло}кЕнь коJIIIктивIIого договору.
:

1.3.1. ПОложення .Щоговору поширrоIоться на Bcix працiвникiв caHaTopiro
<VlОРшин - Прикордонник)), а такоя( на жiнок (чоловiкiв), що перебуваю,гь у
вiдпУстцi по догляду за дитиноIо, та на гlотерпiлих вiд нещасних випадкiв на
ВИРОбництвi. OKpeMi положення поtцирюються також на пенсiонерiв.

|.З.2. Положення цього !оговору дirоть безпосередньо i с обов'язковими
ДЛЯ ВИКОНання керiвництвом та прашiвrтиками незалежно вiд членства у
профспiлui.

1.3.З. Yci додатки до /{оговору с його складовоIо частиноIо та обов'язковi
для виконання.

1.4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЪ ДО ЛОГОВОРУ

1.4.|. Змiни i доповнення до Щоговору вносяться у разi потреби тiльки за
взасмноIо письмовоIо згодою CTopiH.

Заiнтересована Сторона письмово повiдомляс iншу Сторону про початок
ПРОВеДеННЯ ПеРеговорiв i вносить своТ пропозичiТ, якi мають бути спirlьно
розглянутi у 10-денний TepMiH з дня Тх отримання.

1.4.2. Якщо необхiднiсть внесення змirl до !оговору зумовлено змiнами
чинного законодавства Укратни, на час до внесення змiн до lоговору, при
вирiшеннi питагlь, що регламеIlтуються tlими актами, застосовуIоться Тх

вимоги,
1,4.З, У Bcix випадках рiшегtня про внесення змiн чи доповнень до

!Оговору, пiсля проведення попереднiх консультацiй i переговорiв ,га

ДОСЯГнення ВЗа€мноТ згоди про це, схвалюеться зборами трулового коJlективу.
|.4,4. ЖОдна зi CTopiH протягом дiТ !оговору не може в односторонньому

ПОРяДкУ приЙмати рiшення про змiну дitочих положень Щоговору або
призупинити iх виконання.

1.5. пIдписАння договору
1.5.1. Пiсля схвалення проскту dоговору загальними зборами трудового

КОЛеКТИВУ BiH пiдписусться уповноваженими представниками CTopiH не пiзнiше
ЯК ЧереЗ 5 днiв з моменту Його схвалення, якщо iнше не встановлено зборами
трудового колективу.

|.5.2. Пiсля пiдписання f(оговору уповноваженi особи CTopiH подають
!Оговiр на повiдомну реестрацirо до органiв мiсцевого самоврядуваLIня та
вживають ycix заходiв для дотримання i виконання його tIоложень.
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1.5.3. flоговiр протягом мiсяця пiсля повiдомноТ ресстрашiТ
мiсцевого самоврядування пiдлягас ресстрачiТ в Irрофспiлкових

учасником яких е профспiлка.
|.5.4, Профспiлка протягом 5 днiв гtiс.llя укладання Щоговору

його змiст до працiвникiв на загаJIьних зборах трудового коJIективу.
1.5.5. У подальшому група кадрiв санаторiю при прийнят,гi

працiвникiв доводить вимоги ,Щоговору пiд пiдпис.

в органах
органах,

доволи,гь

на роботу
a'

II. ОПЛАТА ПРАЦI

2.1. Оплата праui i MaTepiaJIbHe заохочення праuiвникiв санаторiю
здiйснюються вiдповiдно до вимог Кодексу законiв про працю УкраТни (далi -
КЗпП УкраТни), Закону УкраТни uПро оплату працi)), постанов Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни (зi змiнами) вiд 08.02.1995 J\Ъ 100 uПро затвердження
Порядку обчислення середньоТ заробiтноI плати)), вiд 30.08.2002 J\Ъ l298 uПро
оплату прачi прашiвникiв на ocHoBi СдиноТ тарифноТ сiтки розрядiв i

коефiцiснтiв з оплати прачi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй
окремих галузей бюджетноi сфери>>, вiд |7.01.2013 М 1078 uПро затвердження
Порядку проведення iндексацii грошових доходiв населення>>, вiд 09.|2.2015 J\Г9

l013 кПро упорядкування структури заробiтноi плати, особливостi проведення
iндексацii та внесення змiн до деяких нормативно-правових aKTiB>>, наказу
MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни вiд 27.06.201,З М 622 uПро
впорядкування умов оплати працi працiвникiв ЩержавноТ прикордонноТ служби
УкраТни>, iнших керiвних документiв в межах затвердженого кошторисом

фонду заробiтноТ плати на вiдповiдний бюджетний перiол.
2,2. Заробiтна плата працiвникiв caHaTopiro склада€ться iз:

- посадового окладу;
- надбавки за вислугу poKiB;
- iнших надбавок i доплат, передбачених чинним законодавством;
- премiй.' 2.3.Розмiри посадових окладiв працiвникам встановлюються наказом

начЕLльника санаторiю вiдповiдно до тарифного розряду за займаною посадоЮ З

урахуванням кв€uliфiкачiйних вимог до неi. У разi необхiдностi визначення
тарифних розрядiв працiвникам, якi € суперечливими або потребують окремого

розгляду, присвосння чи пiдвищення квалiфiкацiйних категорiй, Тх

встановлення проводиться тарифно-квалiфiкацiйною комiсiею по встановленню
тарифних розрядiв працiвникам.

2.4. Прачiвникам встановлювати TaKi надбавки:

а) за вислугу poKiB працiвникам (KpiM медичних та фармацевтичних)
з€шежно вiд стажу роботи у вiдсотках до посадового окладу за основноЮ

посадою без урахування iнших надбавок i доплат, вiдповiдно до Положення про

порядок i умови виплати щомiсячноi надбавки за вислугу poKiB праuiвникам

Щержавноi прикордонноТ служби УкраТни, затвердженого наказом
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АдмiнiстраuiТ lержавноТ прикордонноТ служби УкраТни вiдr 20.05.2005 JФ 382, у
таких розмiрах:

- за вислугу понад 2 роки - 5 вiдсоткiв;
- за вислугу понад 5 poKiB - l0 вiдсоткiв;
- за вислугу понад l0 poKiB - 15 вiдсоткiв;
- за вислугу понад 15 poKiB - 20 вiдсоткiв;
- за вислугу понад 20 poKiB - 25 вiдсоткiв;
б) за вислугу poKiB медичним та фармацевтичним прачiвникам залежно

вiд стажу роботи у вiдсоткsх до посадового окладу за основною посадою без

урахування iнших надбавок i доплат, вiдповiдно до Порядку виплати надбавки
за вислугу poKiB медичним та фармацевтичним працiвникам державних та
комунальних закладiв охорони здоров'я, затвердженого постаIjовою Кабiнет-у
MiHicTpiB УкраТни вiд 29. 12.2009 J\Гl l4 l 8, у таких розмiрах:

- за вислугу понад З роки * l0 вiдсоткiв;
- за вислугу поrrад l0 poKiB - 20 вiдсоткiв;
- за вислугу понад 20 poKiB - 30 вiдсоткiв;
в) за високi досягнення у працi, за виконання особливо важ-ltивоТ роботи

(на строк iT виконання), за складнiсть, напруженiсть у роботi - у розмiрi до 50
вiдсоткiв посадового окладу. Граничний розмiр зазначених надбавок для
кожного окремого працiвника не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв
посадового окладу. У разi несво€часного виконання завдань, погiршення якост,i

роботи i порушення труловоТ дисциплiни цi надбавки скасовуються або
зменшуються. Конкретний розмiр надбавки визначати наказом начальника
санаторiю;

г) за почеснi звання УкраТни, СРСР, соIозних республiк СРСР
(народний) - у розмiрi 40 вiдсоткiв, (заслужений> - у розмiрi 20 вi:tсо,гкiв
посадового окладу;

д) за спортивI]i звання <зас"ltужений тренер), <заслуrкений майс,гер
спорту) - розмiрi 20 вiдсоткiв, <майс,гер спорту мiжнародного класу)) l5
вiдсоткiв, <майстер спорту) - 10 вiдсоткiв посадового окладу;

Надбавки за почеснi та спортивtli звання встановлюються працiвникам,
якщо ix дiяльнiсть за профiлем збiгасться з наявним почесним або спортивним
званням. За наявностi двох або бiльше звань надбавки встановлIоються за
одним (вишцим) званням. Вiдповiднiсть почесного або спортивного звання
гrрофiлю дiяльностi прачiвника на займанiй посадi визначаеться начапьником
санаторiю;

е) зае) за знання та використання в poboTt lноземноi мови: однtеt
свропейськоi: l0; однiсТ схiдноТ, угро-фiнськоi або африканськоТ - 15; двох i

роботi однiеТ

бiльше мов * 25 вiдсоткiв посадового окладу.
Надбавка не встановлIоеться працiвникам,

зайняття посади передбачено знання iноземноi
для яких вимогами для
мови, що пiдтверджено

вiдповiдним документом;

4



€) за робо
посадових окладiв визначати вiдповiдно до Положення про види, розмiри i

порядок надання компенсацii у зв'язку з роботою, яка передбачас доступ до
державноi тасмницi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд
15.06.|994 J\b 414.

2.5. Прачiвникам встановлювати TaKi доплати:
а) доплата за пiдтримання постiйноТ бойовоi готовностi вiйськ; ,nu

встановлюсться вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
09.03.1995 JЮ 167 <Про питання оплати прачi окремих категорiй працiвникiв
(невiйськовослужбовцiв) Збройних Сил та iнших вiйськових формувань
УкраТни>), у розмiрi ло 50 вiдсоткiв посадового окладу. У разi несвосчасного
виконання завдань, погiршення якостi роботи i порушення трудовоТ дисциплiни
дана доплата скасову€ться або зменшусться. Конкретний розмiр доплати
визначати наказом начальника санаторiю;

б) доплата одному з працiвникiв кадрового пiдроздiлу, на якого
покладено обов'язки за ведення вiЙськового облiку, яка встановлюсться
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 07. |2.2016 J\Ъ 92l <Про
затвердження Порядку органiзацii та ведення вiйськового облiку призовникiв i

вiйськовозобов'язаних)), в залежностi вiд фактичноТ чисельностi
вiйськовозобов'язаних i призовникiв у таких розмiрах до посадового окладу:

- до 50 вiйськовозобов'язаних - до 10 вiдсоткiв;
- вiд 5 1 до 150 вiйськовозобов'язаних - до 25 вiдсоткiв;
- вiд 151 до 250 вiйськовозобов'язаних - до 35 вiдсоткiв;
- вiд 251 до 350 вiйськовозобов'язаних - до 45 вiдсоткiв;
- вiд 351 до 500 вiйськовозобов'язаних - до 50 вiдсоткiв;
в) за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, за

сумiщення професiй (посад), за розширення зони обслуговування або
збiльшення обсягу виконуваних робiт у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового
окладу;

г) за роботу в нiчний час, якщо вищий розмiр не визначено
законодавством, за кожну годину роботи з l0 години вечора до б години ранку
у розмiрi 40 вiдсоткiв годинноi тарифноI ставки (посадового окладу) згiдно з
перелiком посад i пiдроздiлiв, за роботу в яких провадиться зазначена доплата;

д) за вчене звання:
- професора - у граничному розмiрi ЗЗ вiдсотки посадового окладу;
- доцента, старшого наукового спiвробiтника - у граничному розмiрi 25

вiдсоткiв посадового окладу.
Зазначену допJIату встановлювати працiвникам, якщо Тх дiяльнiсть за

профiлем збiгасться з наявним вченим званням. За наявностi у зазначеtIих
працiвникiв двох або бiльше вIlених зI]ань, доплату встановлювати за одним
(вищим) званням;

е) за науковий ступiнь:
- доктора наук - у граничному розмiрi 25 вiдсотки посадового оклалу;
- кандидата наук у граничному розмiрi 15 вiдсоткiв посадового

окладу.

"I
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Зазначену доплату встановлювати працiвникам, якщо Тх дiяльнiсть За

профiлем збiгаеться з наявним науковим ступенем. За наявностi у зазначених
працiвникiв двох наукових ступенiв, доплату встановлювати за одниМ (вищиМ)

науковим ступенем.
Вiдповiднiсть вченого звання та наукового ступеня профiлю дiяльностi

працiвника на займанiй посадi визначаеться начiLпьником санаторiю.

Щокументи, що засвiдчують наявнiсть наукового ступеня та ВЧеноГО'

звання, повиннi вiдповiдати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
е) за використання в роботi лезiнфiкуючих засобiв (у ТоМУ чиСЛi

молодшим медичним сестрам), а також працiвникам, якi зайнятi пРИбиранняМ

ryалетiв, - у розмiрi 10 вiдсоткiв посадового окладу;
ж) волiям автотранспортних засобiв:
- надбавки за класнiсть водiям II класу - 10 вiдсоткiв; водiям I класУ -

25 вiдсоткiв установленоi тарифноi ставки за вiдпрацьований час;

- доплати за ненормований робочий день у розмiрi 25 вiдСОтКiВ

тарифноi ставки за вiдпрацьований час.
2.6. Щоютковi умови оплати прачi працiвникiв закладiв охорони здоров'я

застосовувати вiдповiдно до спiльного нак€ву MiHicTepcTBa працi та соцiальноi
полiтики УкраТни, MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiнИ ВiД 05.10.2005

Jф308/5l9 <Про впорядкування умов оплати прачi працiвникiв закладiв охорони
здоров'я та установ соцiального захисту населення)).

2.7 . Встановлення надбавок, доплат, пiдвищення посадових оклаДiв, РОЗМiР
та порядок виплати яких не передбачено даним договором, проВоДиТИ У

розмiрах та порядку, визначених чинним законодавством УкраТни До ВнеСеННЯ

вiдповiдних змiн встановленим порядком
2.8. Премiювання працiвникiв здiйснювати за умови виконання ПокаЗникlВ,

визначених у Положеннi про премiювання праuiвникiв санаторiю (ДОдаТОК 2).

2.9. Премiювання працiвникiв за виконання особливо важливих
нагоди державних i професiйних свят, ювiлейних дат

здiйснюеться за рахунок eKoHoMii фонду оплати прачi На пiДСТаВi НаКаЗУ

нiчальника санаторiю за поданням безпосереднього керiвника структурного
пiдроздiлу без обмеження iндивiду€шьних премiй максим€шьними розмiРами.

2.10. За пiдсумками роботи за pik може виплачуватися додаткова
винагорода (рiчна премiя).

2.||.Iндексацiя заробiтноТ плати працiвникiво у зв'язку iз змiнами ЦiН На

споживчi товари i послуги, проводиться вiдповiдно до чинного законодавства.

2.12. Кожен працiвник санаторiю мас право щомiсяця дiзнатиСЯ У
вiдповiдального працiвника фiнансово-економiчного вiддiлення
(бухгалтерськоi служби) розмiр свосi заробiтноi плати, ii скЛаД За ВИДаМИ

виплат та проведенi вiдрахування, а за його проханням отримати

розрахунковий лист про заробiтну плату на руки.
2.Iз. Визначення розмiру та виплата (припинення виплат) додаткових

видiв заробiтноi плати, iнших заохочувuulьних та компенсацiйних виплат

конкретних завдань, з

працiвникам здiйснюсться за узгодженням з профкомом (ст.Ст. 2|, 38 ЗаКОНУ

УкраТни пПро професiйнi спiлки, Iх права та гарантii дiяльностi>).

.-
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2.I4. Вiдповiдно до ст. 44 КЗпП УкраТни при припиненнi трудового
договору з пiдстав, зазначених у п. б ст. 36 та п. 1, /i б ст.4О цього Кодексу,
працiвниковi виплачу€ться вихiдна допомога у розмiрi середнього мiсячного
ЗаРОбiТКУ; У РаЗi Призову або вступу на вiйськову службу, направлення на
альтернативну (невiйськову) службу (п. 3 ст. 36) - у розмiрi двох мiнiмальних
заробiтних плат; внаслiдок порушення власником або уповноваженим ним
органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст.ст.
38' 39) - у розмiРi тримiСячногО середньогО заробiтку; у разi припинення
трудового договорУ з пiдстав, зазначених у п. 5 ч. l ст. 4l, - у розмiрi
шестимiсячного середнього заробiтку.

2.15. Вiдповiдно до вимог ст. 115 КЗпП УкраТни в частинi, що стосусться
cTpoKiB виплати заробiтноi плати, встановити строки виплати:

ЗаРОбiТнОi плати працiвникам за першу половину мiсяця - з 15 по 20
число поточного мiсяця;

заробiтноi плати працiвникам за друry половину мiсяця - до 1 числа
наступного мiсяця.

РОЗМiР ЗаРОбiтноi плати за першу половину мiсяця виплачусться у розмiрi
не менше б0 вiдсоткiв з розрахунку посадово|о окладу працiвника за фактично
вiдпрацьований час.

У РаЗi, ЯКЩО ДеНь виплати збiгасться з вихiдними або святковими днями,
заробiтна плата виплачуеться напередоднi.

ЗаРОбiТНа ПЛаТа працiвникам санаторiю за час вiдпустки виплачусться не
пiзнiше нiж за три днi до iT початку.

У разi вiдсутностi вiдкритих асигнувань,
проводяться на протязi трьох робочих днiв з моменту
отриманого ф iнансування.

2.16. У РаЗi безпiдставноТ затримки виплати заробiтноТ плати
працiвникам, проводиться нарахування компенсацii втрати частини заробiтноТ
плати, у зв'язку з порушенням TepMiHiB iT виплати вiдповiдно до чинного
законодавства.

вищевказанi випJIати
Тх надходження в межах

2.|7. Вiдповiдно
може компенсуватися

подвiйному розмiрi:- вiдрядникам - за подвiйними вiдрядними розцiнками;_ прачiвникам' праця яких оплачусться за годинними або денними
ставками, - у розмiрi полвiйноi годинноТ або денноi ставки

- ПРаЦiВНикаМ, якi одержують мiсячний оклад, - у розмiрi одинарноi
годиннот або денноi ставки зверх окладу, якщо робота у святковий i неробочий
день провадилася у межах мiсячнот норми робочого часу, i в розмiрi подвiйнот
годинноi або денноi ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад
мiсячну норму.

до ст.ст. 72, \07 КЗпП УкраТни робота у вихiдний день
наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у
Робота у святковий i неробочий день оплачусться у

зазначеному розмiрi провадиться за години, фактично
святковий i неробочий день. На бажання працiвника, який

оплата
вiдпрацьованi

у
у
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працював у святковий i неробочий день, йому може бути наданий iнший день
вiдпочинку.

2.18. Враховуючи умови прачi в окремих структурних пiдроздiлах
санаторiю, пiдсумований облiк робочого часу проводиться що пiв року станом
на 1 сiчня та 1 липня (ст. б1 КЗпП Украiни).

2.|9. У разi змiни розмiру посадового окладу (тарифноТ ставки)
працiвника l тарифного розряду единоi тарифноi сiтки, самоотiЙно
здiйснювати перерахунок посадових окладiв (тарифних ставок) праuiвникiв
санаторiю

III. РЕЖИМ ПРАЦI I ВIДПОЧИНКУ

3.1. Робочий час i час вiдпочинку праuiвникiв регламенту€ться КЗпП
Украiни, Законом Украiни uПро вiдпустки>, вiдповiдними постановами
Кабiнету MiHicTpiB Украiни, вiдомчими актами АдмiнiстраuiТ ffержавноi
прикордонноi служби Украiни, наказами MiHicTepcTBa прачi та соцiальноi
полiтики Украiни, iншими нормативно-правовими актами та встановлюсться
згiдно Правил внутрiшнього трудового розпQрядку (,Щодаток 1).

З.2. Тривалiсть робочого часу в санаторiю становить п'ятиденний
робочий тиждень з двома вихiдними: субота, недiля. Нормальна тривалiсть

робочого часу працiвникiв становить 40 годин на тиждень. У випадках,
визначених ст. 5l КЗпП УкраТни для певних категорiй працiвникiв
встановлюсться скорочена тривалiсть робочого часу.

Працiвники санаторiю iз змiнним характером роботи працюють вiдповiдно
до окремо затверджених графiкiв роботи, без змiн (ранiшня, денна, нiчна), з
обов'язковим дотриманням трив€Lлостi робочого часу, щоб облiковий перiод не
перевищував нормЕtльного числа робочих годин (ст.ст. 50, 5l КЗпП УкраIни). В
такому випадку графiки складаються таким чином, щоб протягом мiсяця в

кожного працiвника було не менше двох вихiдних у суботу чи недiлю.
Тривалiсть щоденноТ роботи (змiни) визнача€ться правилами

внутрiшнього розпорядку або графiками змiнностi, якi затверджус начаJIьник
санаторiю за погодженням з профкомом з додержанням уст,ановленоТ
трив€Lлостi робочого тижня.

Щля прачiвникiв структурних пiдроздiлiв санаторiю, в яких запроваджено
пiдсумований облiк робочого часу, тривалiсть робочоТ змiни дозволясться до 24
годин згiдно з графiком змiнностi за погодженням з профкомом.

Чергування у санаторiю здiйснюсться за рахунок мiсячноТ та
понадмiсячноi норми робочого часу працiвника. Робочий час медичних
працiвникiв ураховусться помiсячно. Мiсячна норма робочого часу
визначаеться, виходячи з установленоi для даного працiвника щоденноТ
тривалостi робочого часу, передбаченоТ для встановленого робочого тижtIя, та
кiлькостi робочих днiв у даному мiсяцi. У мiсячну норму робочого часу
включаються Bci види робiт, якi виконуються працiвниками (тобто основна

робота, чергування тощо).

8l
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Забороня€ться зrLлучати до роботи в нiчний час та до надурочних робiт
осiб, якi переЛiченi в ст. ст. 55,6З КЗпП Украiни.

Черryвання в межах мiсячноi норми робочого часу здiйснюеться
штатними медичними працiвниками за рахунок зменшення трив€Lлостi роботи(змiн) протягом мiсяця.

Якщо чергування здiйснюв€UIось у робочi днi згiдно з графiком роQоти в
межах мiсячноI норми робочого часу, то додаткова оплата (понад п<iсадовий
оклад) не провадиться.

лiкарi та фахiвцi з базовою та неповною вищою медичною освiтою
можуть з€Lлучатися за Тх згодою до чергувань понад мiсячну норму робочого
часу без займання штатних посад з оплатою з фонду оплати працi.

чергування понад мiсячну норму робочого часу не е сумiсництвом.
залучення працiвникiв до чергувань понад мiсячну норму робочого часу

можливе тiльки в тих випадках, коли в закладi вiдсутнi 
"u*u"r"i 

по.чд" за цiсю
спецiальнiстю.

годиннi та деннi ставки, передбаченi цим пунктом, визначаються
виходячи з посадового окладу, встановленого з урахуванням пiдвищень.

3.3. Враховуrочи iнфраструктуру регiону та комунiкацiйнi потужностi
окремих районiв, за погодженням cTopiH надасться право керiвництву
санаторiю встановлювати рiзний робочий перiод з дотриманням нормальноТ
трив€UIостi робочого дня. Рiшення про змiну початку та кiнця робочого часу
приймаС нач€шьниК санаторiю за заявою працiвника в кожному окремому
випадку.

перелiк осiб, яким нада€ться право змiни робочого часу:
а) один iз батькiв, опiкунiв дiтей - вiдвiдувачiв дошкiльного закладу;
б) один iз батькiв, опiкунiв учнiв початкових класiв;
в) працiВники, якi проЖиваютЬ на вiдстанi бiльше 20 км вiд мiсця роботи

та не мають вiдповiдного сполучення громадського транспорту;
г) працiвники, якi доглядають за пристарiлими чи хворими членами ciM'T;
д) працiвники, в зв'язку з iншими поважними причинами.
3.4. ПрИ пiдсумоВаномУ облiку робочого часу, час понад норм€Lльну

тривалiсть в облiковому перiодi € надурочним i оплачусться згiд"о ,-""rr""й
законодавством.

при ненормованому робочому часi, час роботи понад 8 годин в рамках
робочоТ змiни не рахусться надурочним.

3.5. Надурочна робота допускаеться у виняткових випадках,
передбачених чинним законодавством про працю, за погодженням з профкомомi оформлюеться наказом санаторiю з обов'язковим табелюва""", та
зЕвначеНням часу початку i закiнчення надурочноТ роботи

3.6. У разi змiни керiвника санаторiю дiя трудових договорiв з
працiвниками не припиняеться.

3.7. !о початку роботи за укладеним трудовим договором керiвництво
1) забезпечуе:

роз'яснення працiвниковi його прав i обов'язкiв та iнформування пiд
розписку про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати,



::::::_:,::..1"_l-*iдливих 
виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi

такиХ умоваХ вiдповiдно до чинного законодавства i !оговору;ознайомлення працiвника з правилами внутрiшнього
розпорядку та {оговором;

2) зобов'язане:
визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдн "*" д7"

роботи засобами;
проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоТ caHiTapiT,гiгiсни працi i протипох<ехсноi охорони;

з€вначити перелiк робiт та

ТЗlТ:l1":: n. мае права вимагати вiд працiвника виконання роботиr\чrlgдrll4 P\Jw\(обов'язк'"},1' 
:_9ry::"'Них 

Трудовим договором та посадовою iнструкцiсю.

облiково; ;d;iy"a;;;;;;..:л-.,_\.rriсяця).

Якщо чергуванI]я припадас
настання чергуваIIня.

на ocTaHHi днi мiсяця, вихiднi надавати до

ЗалученнЯ окремих працiвникilз до роботи у вихiднi та святковi днi-]опускае,гься у вiдповiдностi ло ст. 7l Кзпп Укратrrи тiльки за письмовимнаказом керiвництва за погодженням з профкомом в таких виняткових
випадках:

1) дл" вiдвернення або лiквiдацiТ наслiдкiв стихiйного лиха, епiдемiй,епiзоотiй, виробничих аварiй i негайного усунення ix наслiдкiв;
2) дп, вiдвернення нещасних випадкiв, якi ставлять або можуть поставити

;,;;;,;;;ffi;

трудового

видати на руки посадову iнструкцiю, в якiй
обсяг обов'язкiв, якi бУд. виконувати працiвник.

З) для виконанFIя невiдкладних, наперед
негайного виконання яких залежить У Подальшому
в цiлому або його окремих пiдроздiлiв;

З.9. На проханнЯ вагir,ноТ жiнки' а такоЖ жiнкИ (батька), яка мае ди.гиIlу

:::"# 
^{:л]л1 

TIi1 :б?_О"'".нУ 
з iнвалiднiстrо, в тому числi таку, що перебувае

ii ;;"*,1;;Ё;;
Y:1':::'::j'_'ОВКУ, КеРiВНИЦТВО Зобов_'язане встановити Тй неповний робочийl,,lr }/vvv-rrtrI, або неповl-tий робочий ти)I<деFIь. оплата прачi здiйснrосться гIроllорlliйно

рацьованому часу.

3. 1 0. Керiвництво зобов'язуеться:
1) гIогоджувати з профспiлкою час вiдпочинку

,ди працiвникам при з€шученнi до наДУРочних робii;

не передбачених робiт, вiд
нормальна робота санаторiю

не тягне за собою буль-яких

та iншi компенсацiйнi

:
lOI
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2) створrовати KoMiciT за участi представникiв профспiлки для вирiшення

,руоооr* спорiв та вживати заходiв для пiдвищення ефективностi вирiurення

ними трудових спорiв.
З) вносити змiни до iснуlочих режимiв роботи або запроваджувати HoI]l в

окремиХ структуРних пiдРоrдiпu* для певноТ категорiТ або окремих працiвникiв

тiльки пiсля погодя(енгrя з профспiлкоtо,

lV. чАс вIдпочиFIку

4.1. Працiвникам надаються щорiчгri основна та додатковi вiдllус,гки,

порядок та тривалiсть яких встановлено Законом УкраТни uПро вiдпус,гки>,

iншими нормативно-правовими актами Укратни та цим Щоговором, iз

збереженням на тх п.рiод мiсця роботи (посали) i заробiтнот плати, згiдtно

графiка вiдпусток.
4.2. Щорiчна осIIовна вiдпустка надаеться працiвникам триваJrlстIо I]e

N{енш як 24 календарних днi за вiдпрацьований робочий piK, який вiдлiчусться з

дня укладення трудового договору.
графiком, який4.з. Черговiсть надання вiдпусток визначасться граФlком, якии

затверджусться начаJIьником санаторiю за погодженням з профкомом до l5

грудня кожного року i доводиться до вiдома Bcix праuiвникiв.
Ппи 

"*nuru"ni 
графiкiв ураховуються iнтереси службовоi дiяльностiПр, складаннi графiкiв ураховуються

.unuropi*o, особистi iнтереси прашiвникiв та можливостi для Тх вiлпочинку,

Конкретний перiод надаFIНя щорiчних вiдпусток у межах, усI,аноI]JIених

графiком, узгоджу.rо." мiж працiвником i керiвниц,гвом сана,горilо, яке

зобов'язано письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпус,гки не

пiзнiш як за два тижнi до встановленого графiком TepMiHy.

Не допускасться перенесення вiдпусток без поважних причин, Якщо

через певнi обставини потрiбно перенести вiдпустку на iнший час за

iнiцiативоrо працiвI{ика, останнiй зобов'язаний письмово вмотивувати причину

такого перенесення за погодженням з безпосереднiм керiвником,

4.4. Щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвника в зручний для нього час

надаються:
1) особам, BiKoM до вiсiмrlадцяти poKiB;

2) особам з iнвалiдгtiстtо;
3) жiнкам перед вiдпусткоtо у зв'язку з вагiтнiстю та пологами або пiсля

неТ;

4) жiнкам, якi мають двох iбiльше дiтей BiKoM до l5 poKiB або дитину З

iнвалiднiстю;
5) одинокiй MaTepi (ба,гьку), якi виховуIоть дитину без батька (ма,герi);

опiкунам, пiклувальникам або irrшим caMoTHiM особам, якi фактично виховуlоть

од"о.О або бiльШе дiтеЙ BiKoM до 15 poKiB за вiдсутностi батькiв;

6) лружинам (чоловiкам) вiйськовослужбовцiв;
7) ветеранам працi та особам, якi MaIoTb особливi труловi заслуги перед

Батькiвщиноrо;
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S) ветеранам вiйни, особам, якi мають особливi заслуги перед

Батькiвщиною, а також особам, на яких поширюеться чиннiсть Закону УкраТни

"Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ix соцiального захисту";
9) батькам - вихователям дитячих булинкiв сiмейного типу;
10) прачiвникам санаторiю, якi перебувають мiж собою в шлюбi - За

потребою в один i той самий час;
1 1) в iнших випадках, передбачених законодавством, колективним або

трудовим договорами.
4.5. Працiвникам, якi навчаються в навчаJIьних закладах без вiдриву вiд

виробництва, щорiчнi вiдпустки за ix бажанням присднуються до часу

проведення настановних занять, виконання лабораторних робiт, склаДаНня

залiкiВ та iспитiв, часУ пiдготоВки i захИсту дипЛомногО проекту та iнших робiт,
передбачених навчаJIьною програмою (ст. 10 Закону Украiни пПро вiдпУстки>)

4.6. На прохання працiвника дозволяеться подiл щорiчноi основноТ

вiдпустки на частини будь-якоi тривалостi за умови, що осНовна безпеРеРВНа Tf

частина становитиме не менше 14 календарних днiв. Невикористана частина

щорiчноi вiдпустки нада€ться працiвнику, як правило, до кiнця рОбОЧОГО РОКУ,
€ше не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який надасться

вiдпустка.
4.7. Щорiчна вiдпустка за iнiцiативою керiвництва, як виняток, МоЖе бУТИ

перенесена на iнший перiол тiльки за письмовою згодою працiвника та за

погодженням з профкомом у разi, коли надання щорiчноТ вiдпустки в ранiше
обумовлениЙ перiоД може несприяТливО вiдбитисЯ на норм€tльному ходi

дiяльностi санаторiю, та за умови, що частина вiдпустки тривалiстю не менше

24 календарних днiв буде використана в поточному робочому роui.
4.8. Жiнцi, яка працюе i мас двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або

дитину з iнвалiднiстю, або яка усиновиJIа дитину, MaTepi особи з iнвалiднiстю з

дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй MaTepi, батьку дитини або особи з

iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, який вихову€ Тх без MaTepi (У ТОМУ

числi у разi трив€tлого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також

особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи
д I групи, чи одному iз прийомних батькiв, надасться щорiчно додаткова
оплачувана вiдпустка тривалiстю l0 календарних днiв без урахування
святкових i неробочих днiв (ст. 7З КЗпП УкраТни).

за наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi вiдпустки if загальна

тривалiсть не може перевищувати l7 календарних днiв.
4.9. Працiвникам нада€ться додаткова оплачувана вiдпустка за рОбОтУ iЗ

шкiдливими i важкими умовами прачi з€Lлежно вiд результатiв атестацiт

робочих мiсць в порядку, встановленому ст.7 Закону УкраТни кПро вiдпустки>
(,Щодаток 3).

4.10. Працiвникам надасться додаткова оплачувана вlдПУсТка За

особливий характер працi, в тому числi працiвникам, якi працюють не менше

половини тривалостi робочого дня на копiювальних та розмножув€Lпьних
машинах, персон€шьних електронно-обчислюв€UIьних машинах (пЕом), 4



календарних днi на pik, пропорцiйно фактично вiдпраuьованому часу, в порядку,

встановленому ст.8 Закону УкраТни кПро вiдпустки> (Додаток 4).

4.1 l. Працiвникам з ненормованим робо.lим днем надаеться додаткова
оплачувана вiдпуСтка за особливИй харакТер праui (ненормований робочий день)
згiдно перелilсу посад, робiт та професiй, яtсиti наведений в .Щодатку 5.

4.|2. Додаткова вiдпустка налаеться пропорuiйно часу, вiдпрацьованому на

роботi (посадi), шдо даIоть право на цю вiдпустку.
4.I3. За заявоIо працlвника у випадках, порядку та триваJIlg'r,кJ,

передбачених ст.ст. 25, 26 Закону Украiни <Про вiдпустки)) може бути надано
порядку тривалiстtо,працiвника4.13. За

вiдпустку без збереження заробiтноi плати. За наявностi пiдстав, передбачених ст.

25 Закону Украiни кПро вiдпустки> така вiдпустка за баrканням працiвника

надасться в обов'язковому порядку.
4.|4. Вiдкликання працiвника з щорiчноi вiлпустки допУскаетьСЯ За ЙОГО

згодою лише для вiдвернення стихiйного лиха, виробничоi aBapii або негайного

усунення Тх наслiдкiв, для вiдвернення нещасних випадкiв, простою, загибелi або

псування майна санаторiю. При цьому основна безперервна частина вiдпустки мас

становитиме не менше 14 календарних днiв.
у разi вiдкликання працiвника з вiдпустки його працю оплачують з

урахуванням Tiei суми, що була нарахована на оплату невикористаноi частини

вiдпустки. (.r. 79 КЗпП Украiни).
4.15. Прачiвникам, якi захворiли пiд час щорiчноТ вiдпустки, ця вiдпУстка

продов}куеться на строк тимчасовоi fепрацездатностi, засвiдченоi у
встановленому порядку.

Ч. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

5.1. Трудовий,договiр з працiвником мо}ке бути розiрваниЙ в порядкУ Та З

пiдстав, передбачених ItЗпП УкраТни, iншими законами Украiни.
5.2. Розiрвання трудового договору з працiвником, якиЙ € ЧЛеНОМ

профспiлки, з пiдстав, передбачених п. 1 (KpiM випадку лiквiдацii СаНаТОРiЮ), 2-5,

7 ст. 40 i п.2,3 ст. 4t КЗпП Украiни, може бути проведено лише за попередньоЮ

згодою профкому.
5.3. Працiвник мас право розiрвати труловий договiр, укладениЙ На

невизначений строк, попередивши про це керiвництво письмово За дВа ТИЖНi.

У разi, коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним баЖаННЯМ

зумовлена немох(ливiстtо продовжувати роботу (переiзл на нОВе МiСЦе

проживання; переведення чоловiка або лружини на роботу в iншУ мiСцеВiСТЬ;

вступ до навч€uIьного закладу; неможливiсть проживання у данiй МiСЦеВОСТi,

пiдтверджена медичним висновком; вагiтнiсть; догляд за дитиною до досягненНЯ
HeIo чотирнадцятирiчного BiKy або дитиною з iнвалiднiстю; догляД За ХВОРИМ

членом ciM'T вiдповiдно до медичного висновку або irrвалiдом I грУпи; ВИХiД На

пенсirо; прийняття на роботу за конкурсом, а тако}к з iнших поважних приЧИн),

керiвник повинен розiрвати труловий договiр у строк, про який ПрОСИтЬ

працiвник.
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Прачiвник мас право у визначений ним строк розiрвати трудовий договiр
за власним бажанням, якщо керiвництвом не викону€ться законодавство про
працю, умови колективного чи трудового договорiв.

5.4. Не допускасться звiльнення працiвника з iнiцiативи керiвництва в
перiод:

l ) його тимчасовоТ непрацездатностi (KpiM звiльнення за нез'явлення на

роботу протягом бiльш як чотирьох мiсяцiв пiдряд внаслiдок тимчасdвоТ
непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки по вагiтностi i пологах, якщо
законодавством не встановлений тривалiший строк збереження мiсця роботи
(посади) при певному захворюваннi);

2) у перiод перебування працiвника у вiдпустцi.
За працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з трудовим

калiцтвом або професiйним захворюванням, мiсце роботи (посала) зберiгасться
до вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi.

5.5. Розiрвання трудового договору за згодою cTopiH може наступити не
швидше наступного дня пiсля повiдомлення працiвником керiвництва, якщо
iнше не встановлено Законом.

VI. ОХОРОНА ПРАЦI I ЗДОРОВ,Я

6.1. У межах фiнансування i матерi€Lпьно-технiчного забезпечення
керiвництво санаторiю <Моршин - Прикордонник> забезпечуе працiвникiв yciM
необхiдним для виконання трудових (службових) обов'язкiв, створюс належнi

умови працi, створюе працiвникам необхiднi умови для пiдвищення Тх

професiйноТ майстерностiо мор€tльно i матерiально заохочуе прагнення
працiвникiв до пiдвищення Тх рiвня освiти.

6.2. Умови працi на робочому мiсцi, а також санiтарно-побутовi умови
повиннi вiдповiдати вимогам нормативних aKTiB про охорону працi.

6.3. На керiвництво та профспiлку в особi iT виборних органiв i Тх

представникiв покладаеться постiйний контроль за додержанням BciMa
працiвниками вимог нормативних aKTiB про охорону працi (ст. 160 КЗпП
Украiни).

6.4. З метою створення здорових та безпечних умов прачi керiвництво
зобов'язу€ться забезпечити :

1) розроблення за участю профспiлки i реалiзацiю комплексних заходiв
щодо охорони працi вiдповiдно до Закону Украiни "Про охорону працi" (ст. l б l
КЗпП Украiни) (Щодаток 6);

2) виконання заходiв з дотримання встановлених нормативiв безпеки,
гiгiени прачi та виробничого середовища, пiдвищення наявного рiвня охорони
працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйних
захворювань i аварiй. На реалiзацiю цих заходiв видiляти не менше 0,2 вiдсотка
вiд фонду оплати прачi згiдно iз ст. 19 Закону Украiни "Про охорону працi", в

межах затвердженого кошторису та видiлених асигнувань;
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3) проведення атестацiТ робочих мiсць праuiвникiв з MeToIo виявлення
шкiдливих факторiв, в межах затвердженого кошторису та видiлених
асигнувань;

4) проведення розслiдувань та ведення облiку нещасних випадкiв,
професiйних захворIоваIlь i аварiй I]a виробьrичтвi вiдповiдно до порядку,
встановлеFIого Кабiгrетом I\4irricT,piB УкраТrrи (ст. l71 КЗпП УкраТни). За участю
представникiв профспiлки проводити один раз на квартал аналiз причин'
вIlникнення, за наявностi таких, нешасних випадкiв, аварiй та
профзахворювань, якi спричинили втрату працездатностi працiвникitз.
Вiдповiдно до висновкiв розробляти заходи з усунення причин виникнення
нещасних випадкiв;

5) впорядкування у разi необхiдностi робочих мiсць користувачiв IlEOMI
та органiзацiю дотримання Тх режиму прашi i вiдпочинку вiдповiдно до вимог
.]ержавних санiтарних правил i норм роботи з вiзуальними дисплейними
термiналами електроFtно-обчислIоваJIьних машин для запобiгання
несприятливоТ дiТ на працiвникiв таких шкiдливих факторiв (зорове i нервово-
еrrоцiйне напруження, що викону€ться у вимушенiй робочiй позi на фоrri
обплеженоТ загальIJоТ м'язовоТ активностi пiд впливом комплексу фiзичних
факторiв шуму, електронного поля, неiонiзуrочих та iонiзуючих
еJектромагнiтних ви пром iHroBarrb);

6) проведення навчання з питань охорони прачi iнженера з охорони працi,
ч-lенiв KoMicii з перевiрки знань з питань охорони працi, в межах затвердже}lого
кошторису та видiлених асигнувань;

7) надання представникам профспiлки, якi входять до комiсiй з перевiрки
знань з питань охорони працi вiльного вiд основноi роботи часу (до 8 годин на
мiсяць) iз збереженням заробiтноi плати для участi в перевiрках стану безпеки,

умов та охорони працi, розслiдування нещасних випадкiв;
8) створення н€Lпежних умов для виконання функцiонulпьних обов'язкiв

працiвниками;
9) систематичне проведення iнструктажу (навчання) праuiвникiв з питань

оХЬрони працi, протипожежноТ охорони;
10) допуск до самостiйноТ роботи з пiдвищеною небезпекою тiльки осiб,

якi пройшли спецiальне навчання i перевiрку знань у KoMiciT з перевiрки знань з

питань охорони прачi;
1l) проведення квалiфiкацiйноi атестацii працiвникiв (посади яких

передбачають присвоення класноТ квалiфiкацii, розряду, категорiТ);
12) органiзацiю та проведення попереднього (при прийняттi на роботу) i

перiодичних (протягом трудовоТ дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв,
зайнятих на роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами прачi або таких,
де с потреба у професiйному доборi, щорiчного обов'язкового медичного
огляду осiб BiKoM до 2| року, а також щорiчного медичного огляду ycix
працiвникiв (за iх бажанням) у вiлповiдностi до нак€ву МОЗ вiд21.05.2007 JЮ

246 кПро затвердження Порялку проведення медичних оглядiв прачiвникiв
певних категорiй)), в межах затвердженого кошторису та видiлених асигнувань;
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13) видачу працiвникам, дiяльнiсть
населення, особистих медичних книжок, в

видiлених асигнувань;

яких пов'язана з обслуговуванI{ям
межах затвердженого кошторису та

14) забезпечення працiвникiв спецодягом, спецвзуттям, засобами
iндивiдуального захисту (вiдповiдно до встановлених норм), змиваючих Та

знешкоджуючих засобiв на роботах iз шкiдливими умовами працi, а Також

роботах, пов'язаних iз забрулненням, несприятливими температурниЙи

умовами вiдповiдно до вимог санiтарних норм, передбачених чинниМ
законодавством, в межах затвердженого кошторису та видiлених асигнУВаНЬ.

б.5. Працiвники зобов'язуються:
1) знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону праui;
2) додержувати зобов'язань щодо охорони працi, передбачених цим

.Щоговором та правилами внутрiшнього трудового розпорядку;
3) проходити у встановленому порядку попереднi та перiодичнi медичнi

огляди;
4) спiвпрацювати з керiвництвом у справi органiзацii безпечних та

нешкiдливих умов працi, особисто вживати посильних заходiв щодо усУнення
будь_якоТ виробничоi ситуацii, яка створю€ загрозу Тх життю чи здоров'ю абО

людей, якi iх оточуютьо i навколишньому природному середовищу,
повiдомляти про небезпеку свого безпосереднього керiвника або iншу посаДоВу

особу.
6.6. Вiдшкодування шкоди, заподiяноТ прачiвниковi внаслiдок

ушкодження його здоров'я або у разi cMepTi працiвника, здiйснювати За

рахунок коштiв Фонду соцiального страхування Украiни вiдповiдно до ЗаконУ
Украiни uПро заг€шьнообов'язкове державне соцiальне страхування)).

ЧII. ГАРАНТIi, СОЦIАЛЪНI ПIЛЬГИ ТА КОМПВНСАЦIi

7 .|. З метою забезпечення соцiальних прав та гарантiй праuiвникiв,
керiвництво санаторiю надас працiвникам один раз на piK матерiальнУ

допомогу, в тому числi на оздоровлення, за винятком матерiальноТ ДоПомоГи на

поховання, в cyMi не бiльше нiж посадовий оклад.
Матерiальна допомога на оздоровлення, як правило, надасться

працiвникам при наданнi основноI частини щорiчноТ вiдпУстки абО ПРИ

зверненнi працiвника.
Матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових проблем (У

разi скрутних матерiальних умов, нещасного випадку, укладенНя шлЮбУ,

народження дитини, триваJIою хворобою тощо) надаеться у межах
затвердженого фонл} заробiтноi плати за наявностi коштiв на цю мету. Питання
виплати матерiальноi допомоги розглядасться комiсiею, скЛаД ЯКОТ

затверджуеться нак€вом нач€шьника санаторiю. Що складу KoMicii включаЮТЬСя

на паритетних основах представники профспiлки. Рiшення KoMiciT

оформля€ться протоколом, який затверджуеться нач€шьником санаторiю i разом
iз заявами працiвникiв передасться до фiнансово-економiчного вiддiлення
(бухгалтерськоТ служби) для виплати матерiальноТ допомоги.
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Матерiальна допомога на поховання надасться у вiдповiдностi до ст. 2"|

Закону УкраТни uПро заг€Lпьнообов'язкове державне соцiальне страхування)).
7.2, Керiвництво гарантус свободу проведення органiзацiйних заходiв

1рудового колективу в неробочий час, а також проведення в робочий час
заг€шьних зборiв трудового колективу у службових примiщеннях.

7 .З. Працiвники через загальнi збори, раду трудового колективу,
профспiлкову органiзацiю мають право вносити пропозицiТ з полiпшення умЬв
працi, а також з питань соцiально-культурного та побутового обслуговування,

7.4. Керiвництво гарантус надання працiвникам вiльного часу для
проходження планових медичних оглядiв, отримання в установленому
законодавством порядку медичноi допомоги без проведення будь-яких
вiдрахувань iз заробiтноi плати чи iнших необrрунтованих санкцiй.

7.5. У вiдповiдностi до абзачу б cT.4l ЗУ <Про професiйнi спiлки, Тх

права та гарантiТ дiяльностi> головi профкому встановлюсться не менше 2

годин на тиждень вiльний вiд роботи час iз збереженням середньоТ заробiтноТ
плати для виконання громадських обов'язкiв профспiлковоТ дiяльностi.

чIп. житлово_поБутовI гАрАнтti, мшдичнЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНIЗАЦIЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ I ВIДПОЧИНКУ

8. 1 . Житлово-побутове забезпечення:
8.1.1. Працiвники, що перебувають на квартирному облiку, мають право

на полiпшення житлових умов за рахунок житлового фо"ду ЩержавноТ
прикордонноi служби Украiни за наявностi пiдстав та в порядку, передбачених
законодавством Украiни.

8.2. Медичне обслуговування, органiзацiя оздоровлення та вiдпочинку
працiвникiв:

8.2.1. Керiвництво спiльно з профспiлкою забезпечус безоплатне медичне
забезпечення у закладах охорони здоров'я .Щержавноi прикорлонноТ служби
УкраТни Bcix категорiй працiвникiв у встановленому порядку.

8.2.2. Керiвництво санаторiю зобов'язуеться надавати працiвникам

допомогу по тимчасовiй непрацездатностi згiдно з чинним законодавством i

оплачувати в межах видiлених коштiв, за медичними покzваннями, санаторно-
курортне лiкування працiвникiв у санаторiях ЩержавноТ прикордонноТ служби
Украiни. У виключних випадкахо при необхiдностi спецiалiзованого санаторно-
курортного лiкування керiвництво разом з профспiлкою подас до управлiння
охорони здоров'я АдмiнiстрацiТ .Щержавноi прикордонноi служби Украiни
заявку на придбання санаторно-курортних путiвок працiвникам згiдно з

медичними покzваннями у iнших центр€Lльних органах виконавчоI влади у
порядку, визначеному законодавством.

8.2.3. Включати до складу санаторно-курортноi вiлбiрковоТ KoMiciT
представникiв профспiлки та за iх участю вирiшувати питання про кiлькiсть
видiлених для працiвникiв та членiв Тх сiмей путiвок у caнaTopHo-KypopTHi
заклади .ЩержавноТ прикордонноТ служби УкраТни.
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8.2.4. Керiвництву видiляти сана,горно-курортнi путiвки для працiвникiв
санаторiю та BeTepaHiB працi з оплатоIо:

З0% вiд BapTocTi путiвки - для працiвникiв;
50% вiд BapTocTi путiвки - для неповIJолiтнiх дiтей працiвникiв;
l00% вiд BapTocTi путiвки для дружини (чоловiка) праrriвника

tержавноТ прикордонноТ служби УкраТни.
Безоплатно путiвки надавати таким категорiям прачiвrrикiв .(гr}и

зверненнi):

учасникам бойових дiй - шороку;
iнвалiдам вiйни - щороку;
учасникам вiйни - раз у 2 роки.
Пр" цьому сума компенсацiТ частини BapTocTi путiвки на санаторно-

курортне лiкування, яка нада€ться за рахунок коштiв АдмiнiстрацiТ ЩержавrrоТ
прикордонноТ служби УкраТни прашiвникам та lx неповнолiтнiм дi,гям,
включа€ться до загального оподаткованого доходу як додаткове благо та
оподатковуеться згiдно чинного законодавства УкраТни.

8.2.5. Забезпечувати дiт,ей з illвалiднiстtо гlрашiвникiв безоплатними
санаторно-курортними путiвками у разi Тх направлеtIня до спецiалiзованих
вiддiлень, вiддiлення MaTepi i дитини при санат,орiях для дорослих або до
дитячих санаторiiв MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни, iнших оргаttiв
виконавчоI влади. Якщо дитина з iнвалiднiстtо, яка направляеться FIa ca[IaTopl-Iot
курортне лiкування, потребус сторонньоТ допомоги, то безоплатною пут,iвкою
забезпечусться i особа, яка iT супроводжуе (без права на лiкування).

8.2.6. Пр" наданнi санаторно-курортних путiвок, у першу черr,у,
враховувати стан здоров'я та медичнi показання, а також стаж роботи
працiвника в Щержприкордонслужбi, черговiсть отримання пiльгових путiвок.

8.2.]. Забезпечувати оздоровлення та вiдпочинок за рахунок кош,гiв
профспiлки та iнших джерел дiтей, якi потребуrоть особливоi соцiальноТ уваги
та пiдтримки (ст. 24 Закону УкраТни <Про оздоровлення та вiдпочинок лiтей>),
а саме:

якi постраждали внаслiдок стихiйного лиха, техFIогенних аварiй,
катастроф;

з багатодiтних i малозабезпечених сiмей;
батьки яких загинули вiд нещасних випадкiв на виробництвi або гIi/t час

виконання службових обов'язкiв.
8.2.8. Створrовати i пiдтримувати належнi умови сфери послуг.
8.2.9. Надавати можливiсть отримання первинноТ медичноТ лопомоги, в

тому числi стоматологiчноТ допомоги, працiвникам та членам Тх сiмей у
медичнiй частинi caHaTopilo, в межах компетенцiТ медичних працiвникiв.

IX. ЗОБОВ,ЯЗАI-IНЯ КЕРIВНИЦТВА ТЛ ПРЛЦIВНИКIВ

9.1 . Керiвництво зобов'язусться:
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l) Булувати своi взасмовiдносини з працiвниками на пiдставi чинного
питання шляхомз:rконодавства, спiвпрацюючи з

.1омовленостей i взасморозумiння.
2) Визнава,ги профком повноважним представником трудового колективу,

якltй представляс його iнтереси у галузi працi, оплати працi, стимулювання та
Lr\орони працi, надання Тм пiльг та компенсацiй, у вирiшеннi соцiа-тlьно-
побутових проблем. :

3) Створювати належнi умови та надавати всебiчну пiдтримку у
BIlKoHaHHi профкомом його обов'язкiв.

4) Не приймати рiшення, якi обмежують визначенi законодавством права
та повноваження профкому i прачiвникiв.

профкомом, вирiшувати

винагород
247 КЗпП
та гарантii

5) Разом з уповноваженими представником профкому розглядати питання
оплати працi працiвникiв, форм i систем оплати працi, схем посадових окладiв,
\,}{ов запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй,
компенсацiйних та iнших заохочува-пьних виплат. (ст.ст. |4З-|46,
Украiни, ст. 21 Закону УкраТни uПро професiйнi спiлки, iх права
лiяльностi>).

6) У передбачених законодавством вип4дках погоджувати з профкомом
питання запровадження, перегляду та змiни норм працi, робочого часу i часу
вiдпочинку, прийняття на роботу працiвникiв пiд час проведення органiзацiйно-
штатних заходiв (що призвели до скорочення працiвникiв), звiльнення
працiвникiв з роботи, змiни в роботi, заохочення, накладення стягнень на
працiвника, який е членом профспiлки (у разi якщо ocTaHHi с пiдставою
под€tльшого його звiльнення), занесення на дошку пошани тощо.

7) На вимогу профкому надавати iнформацiю, передбачену статистичною
звiтнiстю, у тому числi щодо фо"ду заробiтноI плати, фiнансових можливостей
булiвництва тощо (з урахування вимог захисту державноТ таемницi).

8) Надавати працiвникам безкоштовну консультативну допомогу з питань
законодавства про працю, соцiального страхування, охорони працi,
qiлшкодування 

. 
шкоди, заподiяноТ калiцтвом, та iнших питань з органiзацiТ

дlяльностl працlвникlв.
9) Налавати профкому безкоштовно примiщення лля роботи, оснащене

необхiдним обладнанням, зв'язком, опаJIенням, освiтленням, прибиранням
тощо.

10) За працiвниками, обраними до складу профкому, зберiгаються
соцiальнi пiльги та заохочення, встановленi для iнших працiвникiв за мiсцем
роботи вiдповiдно до законодавства.

11) Згiдно з дiючим Статутом профспiлки та вiдповiдно до письмових
заяв членiв профспiлки щомiсяця проводити утримання профспiлкових BHecKiB
iз ix заробiтноi плати у визначених розмiрах, з яких 70 вiдсоткiв перераховувати
первиннiй профспiлковiй органiзаuiТ працiвникiв санаторiю <Моршин-
Прикорлонник)), а 30 вiдсоткiв профспiлковiй органiзацiТ Адмiнiстрачii
!ержавноТ прикордонноТ служби УкраТни.

законодавством, вiдраховувати не
культурно-масову, фiзкультурну та

12) У порядку, визначеному чинним
менше 0,3 вiдсотка фонду оплати праui на



оздоровчу роботу профспiлки санаторiю, в межах затвердженого кошторису та
видiлених асигнувань (ст. 44 Закону УкраТни uПро професiйнi спiлки, Тх права
та гарантiТ дiяльностi>>).

13) На час профспiлкового tIавчання працiвникам, обраrrим до профкому,
надавати додаткову вiдпустку тривалiстю до б календарних дr-riв iз
збереженням середньоТ заробiтноТ плати за рахунок фонлу оплати прачi (ста,г,гя

252 КЗпП Украiни). ,

14) Атестування працiвникiв, якi с членами профспiлки, за iх бажанням
проводити в присутностi голови профкому.

15) У разi запланованого звiльнення працiвникiв з причин економiчного,
технологiчного, структурного чи аналогiчного характеру або у зв'язку з

лiквiдацiсю, реорганiзацiсю, змiною форми власностi санаторiю (якi
безпосередньо зачiпають посади працiвникiв):

завчасно, не пiзнiше, як за три мiсяцi до намiчуваних звiльнень, надати
профспiлцi iнформацiю щодо цих заходiв, у тому числi про причини звiльнень,
кiлькiсть i категорii працiвникiв, яких це може стосуватися, про термiни
проведення звiльнень;

провести консультацiТ з профспiлкою про заходи щодо запобiгання
звiльненню чи зведення iх кiлькостi до MiHiMyMy або пом'якшення
несприятливих наслiдкiв будь-яких звiльнень (ст. 22 Закону Украiни <Г[ро

професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi>).
16) Здiйснювати заходи щодо стабiлiзацii зайнятостi (скорочення

плинностi кадрiв) та визначати обсяги фiнансування заходiв щодо професiйного
навчання працiвникiв вiдповiдно до вимог aKTiB законодавства, а також
забезпечити перiодичнiсть пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв не рiдше нiж
один раз на 5 poKiB.

l7) У разi скорочення штатiв:
одночасно з проектом наказу про вивiльнення працiвникiв надавати

iнформачiю до районного' центру зайнятостi;
вивiльнення працiвникiв проводити протягом двох мiсяцiв тiльки пiсля

використання Bcix власних можливостей для забезпечення iх зайнятостi;
надавати допомогу в працевлаштуваннi жiнок, якi мають на утриманнi

дiтей, та осiб з обмеженою працездатнiстю.
18) Не допускати звiльнення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей

BiKoM до трьох poKiB (до шести poKiB - ч. б ст. 179 КЗпП УкраТни), одиноких
MaTepiB, за наявностi дiтей BiKoM до 14 poKiB або дитини з iнвалiднiстю, з
iнiцiативи керiвника або уповноваженого ним органу, KpiM випадкiв цовноТ
лiквiдацii санаторiю, коли допускаеться звiльнення з обов'язковим
працевлаштуванням.

19) Включати в порядку, встановленому чинним законодавством
представникiв профспiлки до складу комiсiй:

з установлення стажу роботи, який да€ право на отримання надбавки за
вислугу poKiB;

тарифiкацiйних з установлення тарифних розрядiв, посадових окладiв;
комiсiй iз соцiального страхування;
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комiсiй з розслiдування нещасних випадкiв з працiвниками;
санаторно-вiдбiрноТ KoMic iT;

KoMiciT з охорони працi;
атестацiйно-квалiфi кацi йноТ ком ic iT;

KoMicii по трудових спорах;
KoMicii по встановленню доплат та надбавок;
комiсiЙ з розслiдування фактiв неякiсного виконання трудових обов'язкiв

чи порушення труловоi дисциплiни працiвниками.
20) Не допускати фактiв використання приватного майна працiвникiв для

виконання трудових обов'язкiв у службовий чи позаслужбовий час.
2l) Забезпечувати працiвникiв необхiдними приладами та витратними

rtатерiалами для виконання слуя<бових завдань.
9.2. Праuiвники зобов'язуIоться:
1) сумлiнно, якiсно i в повному обсязi виконувати своТ посадовi обов'язки

вiдповiдно до чинного законодавства Укратни про працю, а також завдання i

.1ОРУЧеНня керiвгtикiв у межах свосТ компетенцiТ та затверджених посадових
iнструкцiй;

2) дотримуватись вимог КонституцiТ УкраТни, законiв та iнших
нормативно-правових aKTiB, наказiв i розпоряджень IVIiHicTepcTBa BFIyTpir_rlHix
сПрав, АдмirriстрацiТ ЩержавноТ прикордонноi служби УкраТни, труловоТ
Дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку, створIовати i

зберiгати сприятливу атмосферу працi в колективi;
З) беззастережно виконувати норми, правила, стандарти та iнструкцiТ з

охорони працi;
4) бережливо ставитися до майна загального користування i закрiпленого

За Ними обладнання, рацiонально витрачати еJIектроенергirо та витратнi
матерiали;

Працiвники несуть вiдповiдальгtiсть згiдно з чинним законодавством за
Нанесення своТми дiями, бездiяльнiстю або невикористанням надаtIих Тм прав,
матерiальних збиткiв, неякiсне або несво€часне виконання посадових
обов'язкiв, порушення норм етики та поведiнки.

Х. ЗОБОВ,ЯЗАННЯ ПРОФСПIЛКОВОГО KOMIT,ETY ЯК
ПРЕДСТЛ ВI-IИКА ТРУДО ВОГО КОJI ЕКТИВУ

10.1. Профспiлковий KoMiTeT санаторiю <Nlоршин Прикорлонник))
зобов'язу€ться:

1) не втручатися у службову дiяльнiсть санаторiю з питань, що не
сТосуЮться працiвникiв, вживати заходiв до недопущення трудових конфлiктiв
за умови виконання керiвництвом чинного Щоговору;

2) на пiдставi чинного законодавства та вiдповiдно до положень цього
!оговору захищати правовi, економiчнi, соцiальнi та професiйнi iнтереси Bcix
працiвникiв i пенсiонерiв, на яких поширюсться дiя положень цього ffоговору;

3) спiльно з керiвництвом брати участь в обговореннi питань оплати прачi
ПРацiвникiв, форм i систем оплати працi, тарифних ciToK, схем посадових
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L]кJадiв, умов запроваджеFIIIя та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород
та iнших заохочувальI{их, компеI{сацiйних виплат тощо (п.3 ст.24] КЗпI-I

\'краТни, ст.ст. |9-22 ЗУ <Про профспiлки, iх права та гарантiТ дiяльr-rостi>);
4) здiйсr{Iовати громадський контроль за розрахунками з оплати праlli,

вI,tкористанням коштiв на соцiальне страхуваFIня, своечасноIо виплатоIо
_]опомоги по тимчасовiй непрацездатностi, вагiтнос,гi та пологах тоIцо,
вiдповiдно до чинного законодавства; ,

5) злiйснIовати нагляд за дотриманням безпечних i нешкiдливих умов
працi, належного побуту для працiвникiв та створенням належного
пс ихологi чного клiмату;

6) брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв на роботi, аварiй,
профзахворIовань, в яких постра}кдалими с праuiвники i надавати за

необхiдностi своТ висновки. Брати участь у розробленнi комплексних заходilз з

питань охорони працi, опрацIованнi та прийняттi вiдомчих нормативFlих aKTiB

про охорону працi, оцiнtованrti умов прачi rrа робочих мiсцях;
1) у разi загрози життю або здоров'ю прачiвникiв вимагати Birr

керiвництва негайного припинення робiт на робочих мiсt_(ях на час, необхiдrrий

Jля усунення загрози життIо або здоров'Iо працiвникiв;
8) приймати участь у роботi KoMiciT з соцiального страхуванFIя;

9) приймати участь у опрашtованнi та сприяти реалiзацii програм iз

соцiально-економiчних питань;
l0) сприяти дотриманнIо законодавства з трудових питань, роз'яснювати

працiвникам положення нормативно-правових aKTiB, надавати BciM прашiвникам
безкоштовну консультативну допомогу;

l l) за зверненням праuiвникiв представляти Тх iнтереси пiл час розгляду
iндивiдуальних та колективнихтрудових спорiв.

XI. ЗАКJIIОЧНI ПОЛОЖЕННЯ

1 1.1. Щоговiр набирае чиFIностi з дня його пiдписангrя Сторонами i дiс дtо

31 грудня 202З року, або до укладення нового чи продовження TepMiHy лiТ

чинного Щоговору.
1 1.2. Сторони приймаtоть рiшення про пiдписання tlового Щоговору не

пiзнiше нiж за два мiсяцi до закiнчення TepMiHy дiТ Щоговору.
11.3. Сторони домовились, що рiшення про прийняття нового Щоговору

або припинення дii чинного приймасться на пiдставi пропозицiТ однiеТ iз

CTopiH. Реформування, органiзашiйно-штатнi змiни або кадровi перемiщення
(переобрання) осiб, якi пiдгIисали цей Щогоrliр, не змiнюс його чинностi та не с
пiдставоtо для укладення нового.

1 1.4. До !оговору протягом r,epMiHy його лiТ можуть вноситися змiни за

взасмною згоllоIо Сторiгr.
1 1.5, Контроль за виконанням умов Щоговору проводиться безпосередньо

профкомом та керiвництвом або уповноваженими ними прелставниками.
1 1.6. Сторони домовилися, що несуть спiльну вiдповiдальнiсть за

виконання зобов'язань вiдповiдно до Договору та чинного законодавства.
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3. Список робiт, професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами працl,

зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких дас право на щорiчну додаткову

вiлпустку (ст. 7 ЗУ <Про вiдпустки>);

, 4.список про4lеЪiи i посад працiвникiв, робота яких пов,язана з пiдвищеним

нервово_емоцiйнйм та iнтелектуаJIьним навантаженням або виконуеться в

особливих природних географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного

ризикУ дпя здоров'я, що дае право на щорiчну лолаткову вiдпустку за особливий

*upu*i.P працi (п. 1 ст. 8 зУ <Про вiдпустки>); 
стка за особл ивий

5. Список професiй i посад, за якими надаеться вlдпу

характер працi (ненормований робЬчий день) (п. 2 ст. s зУ <Про вiдпустки>);

6. план заходiв щодо охорони прачi у 202|_ 2023 роках.

цей .ц,оговiр обговорено та пiдписано на загальних зборах трудового

колективу << ЭО >> o/Tru," 2020 РОКУ

Протокол Ns Z вiд << 30 >> t{цtrц-L 2020 РОКУ

жби
565)
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l1.7. Сторони, Що пiдписали цей.Щоговiр, rrе рiдше одного разу на piK

)ть перед трудовим колективом про його виконання,

l 1.8. ,Щаний ,Щоговiр пiдписаний у двох автентичних примiрниках, якi

iгаються у кох<ноТ зi CTopirr i мають однакову Iоридичну силу,

Додатки:

1. Правила внутрiшнього трудового розпорядку
\ Iоршин - Прикордонник);

2. Положення про премiювання працlвникlв

a'

для працiвникiв санаторiю

санаторiю кМоршин

Голова первиIIноТ профспiлковоi
оргаrriзацiТ праuiвникiв caHaTopilo

силIв

В.о. на.lальника сgцдгорirо
кlVIорruиrl-П
.Щержавноi
Украiни

<<зL>> грудня 2020 року

<<Моршин-При
Профспiлки
державни проФспlлковА

ý оргАнlзАц!я ;' \.з прАцlвникlв a l:
,* сАнАторlю bol.
\" "мQршин- ,6/ял

ЗЫ"9
<<эQ> грудня 20

опА



Додаток 1

до колективIlого договору мlж

ПрикорлоtIIIик>> та Первинлlою
профспiлковою оргаlliза цiсю працiвrlи KiB
catlaTopilo <Морши н - ПрикорлоtlIIик))
на 2027-202З роки

прАвилА
BrlyTpiru ш ього трудового розпорядку

для працiвllикiв
са llаторiю <<МоршIи Il - ПрИкорлон н ик>)

Схвалеlrо:
Зборами трудового колективу
Протокол загальlrих зборiв ЛЪ z

м. Моршиll



Додаток 1

до колективIlого договору мiж
керiвниrlтвом санаторiю <<Моршин
ПрикорлонIIик>> та Первинною
профспiлковою оргаlliзацiсю працiвrlикiв
са tlaTopilo <Морши II - ПрикорлоtltIик)>
па 2021-202З роки

Схвалено:
Зборами трудового колективу <<Эо >> 74Lgвi2цl_ 2020 рокУ
Протокол загальllих зборiв ЛЪ z вiд <<зо>>'фirr о2020 року

прАвилА
вrlутрiшr II ього трудового розпорядку

для працiвtlикiв
са rlаторiю <<Моршlи н - Прикорлон tl ик>)

м. Моршин



l. Загальнi положеIlIlя
IJi Правила розробленi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Правила регулIоють трудовi вiдносини мiж керiвничтвом i прачiвниками

-,знаторiю <N{оршин - ГIрикордо}lник)), сприяIоть зростаннIо продуктивностi
..эацi, полiпшеннlо якостi робоr,и, змiцненнtо труловоТ i виконавчОТ
:ltсциплittи, рацiональrrому використаннi робочого часу.

Питання, пов'язаtIi iз застосуванI-1ям цих Правил, вирirшуютьСя

rерiвництвом у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених
чtlнним законодавством УкраТни - i цими Правилами.

2. ПрийlIяття та звiльllеIlttя праuiвrrикiв
Працiвники реалiзуIоть право на працю шляхом укладення тру/lового

.]оговору вiдповiдно до Кодексу законiв про працю УкраТни.
Пр" прийомi на роботу мiж працiвгtиком та caHaTopicM укладасться

трl,ловий договiр, вiдповiдно до якого працiвник зобов'язуеться викоНУВаТИ

рlоботу за певноIо спеr(iальнiстtо, квалiфiкацiсю чи посадоЮ З

пi.rпорядкуванням внутрiшгrьому розпорядку.
Пр" прийняттi лlа робо,гу праuiвrtик зобов'язаний надати: Tpy/loBy

KHtlжKy, оформлену в установленому порядку, заяву, паспорт або iнший
_]окумен],, що посвiлчуе особу, документ про ocBiTy (спецiальttiсть,
квалiфiкацiю), про стан здоров'я, вiйськовий квиток чи приписне
посвiдчен ня, 2 фотокар,гки розмiром 3х4 см та iншi необхiднi докумеНТи.

При укладеннi трудового договору може бути обумовлене угодоЮ cтopiH

випробування з MeToIo перевiрки вiдповiдностi працiвника робоr'i, яка йОмУ

.]оручаеться. Умова про випробування повинна бути застережена в наказi про

прийняття на роботу. Випробування не встановлIосться при приЙняттi на

роботу окремих категорiй осiб, передбачених ч.З ст.26 КЗпП УкраТни.
Строк випробування для прачiвникiв не може перевиlltУвати трЬох

rtiсяцiв, а для робiтникiв одного мiсяця. Якщо працiвник в гrерiод

випробування бу" вiдсутнiй на роботi у зв'язку з тимчасовоlо
непрацездатнiстtо або з iлlших поважних причиFI, строк випробУвання може

бути продовжено на вiдповiдгrу кiлькiсть днiв, протягом якИх Bitt бУu

вiдсутнiй.
Коли строк випробування закiнчився, а працiвник продовжу€ праIIЮВа]'И,

то BiH вважаеться таким, що витримав випробування, i наступне розiрвання
трудового договору допускасться лише на загальних пiдставах,

Що початку роботи за укладеним трудовим договором начальник
санаторiю або уповноважена ним посадова особа зобов'язанi:

1) роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформУвати пiД

розписку про умови працi, наявнiсть rla робочому мiсцi, Де вiгr бУЛе

працIовати, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ше Не

ycytlyTo, та можливi наслiдки Тх впливу на здоров'я, його права на пiЛЬГИ i

компенсацiТ за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинFIого закоt{оДаВства,

2) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового

розI]орядку;

Z-э



З) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними
:--rя роботи засобами;

4) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоТ
гlгlени працl l протипожежllот охороIlи.

Працiвrrик повиrIеFI виконувати доручеt{у йому
права передоручати 1Т виконанFIя irrruiй особi,
п ередбачених законодавством.

Керiвництво не мае права вимагати вiд працiвника виконання роботи, не
обумовленоi труловим договором таlабо посадовою iнструкцiсю.

Тимчасове переведення працiвника на iншу роботу, не обумовлену
трудовим договором, допускасться лише за його згодою вiдповiдно до вимог
ст.З3 КЗпП УкраТни.

Простiй - це призупинення роботи,
органiзацiйних або технiчних умов, необхiдних
невiдворотноIо силою або iншими обставинами.
, У разi простоIо працiвники можутЬ бути переведенi за Тх згодою з

урахуванням спецiальностi i квалiфiкацiт на iншу роботу в порядку,
встановленому чинним законодавством на строк до одного мiсяця.

У разi простою працiвники за iх згодою можуть також брати вiдпустку
без збереження заробiтноi плати.

працiвник мас право розiрвати трудовий договiр, укладений на
невизначений строк, попередивши про це керiвництво письмово за два тижнi.
у разi, коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням
зумовлена неможливiстю продовжувати роботу (переiзл на нове мiсце
проживання; переведення чоловiка або дружини на роботу в iншу мiсцевiсть;
вступ до навч€шьного закладу; неможливiсть проживання у данiй мiсцевостi,
пiдтверджена медичним висновком; вагiтнiсть; догляд за дитиною до
досягнення нею чотирнадl{ятирiчного BiKy або дитиною з iнвалiднiстю;
догляд за хворим членом ciM'T вiдповiдно до медичного висновку або особою
з iнвалiднiстю I групи; вихiд на пенсitо; прийняття на роботу за конкурсом, а
такоЖ з lнших поважних причин), керiвництво повинно розiрвати труловий
логовiр у строк, про який просить працiвник.

якщо працiвник пiсля закiнчення строку lrопередження про звiльнення
не зЕLлишив роботи i не вимага€ розiрвання трудового договору, керiвництво
не вправi звiльнити його за поданою ранiше заявою, kpiM випадкiв, коли на
його мiсце запрошено iншого працiвника, якому вiдповiдно до законодавства
не може бути вiдмовлено в укладеннi трулового договору.

Працiвник мае право у визначений ним строк розiрвати трудовий договiр
за власним бажанням, якщо керiвництво не виконуе законодавство про
працю, умови колективного чи трудового договору.

розiрвання трудового договору оформлюсться наказом, який
оголошусться працiвниковi пiд розписку. Керiвництво у день звiльнення
працiвника зобов'язане видати останньому трудову книжку та провести з ним
вiдповiднi розрахунки.

caHiTapiT,

роботу особисто i не мас
за винятком випадкiв,

i

викликане вiдсутнiстю
для виконання роботи,



Керiвництво зобов'язане видати працiвниковi на його вимогу довiдку про
i:ого роботу у caHaTopiT iз зазначенням спеr(iальностi, квалiфiкацiТ, посади,
чзсr,роботи i розмiру заробiтноТ плати.

3. OclloBrli обов'язки праltiвllикiв
3.1. Працiвники зобов'язанi: 

.З.1.1 працювати чесно i сумлiнно, додержуватися дисцип.пiни праlti,

"восчасно 
i точно виконувати розпорядження керiвништва, а також функrцiТ,

якi визначенi посадовими iнструкцiями;
З.|.2. постiйно вдосконалювати органiзацilо свосТ працi, пiдвищуват,и

професiйний piBeHb i дiлову квалiфiкацirо;
3.1.З. дотримуватись вимог охорони

протипожежноТ охорони ;

З.1.4. вживати заходiв до термiнового

працi,, технiки безпеки та

усунення причин i умов, якi
перешкоджають або ускладнюIоть нормальну роботу, iнформувати про це
Kepi вництво санаторiю ;

3.1.5. утримувати свос робоче мiсце у чистотi iпорялку, не п€LгIити в
с-lr,;кбових примi щеннях ;

З.l.б. ефективно використоI]уI]ати обчислювальну та iншу оргтехгtiку,
бережливо ставитись до майна санаторiю, eкoнoмrro i рачiонально витрачати
rtатерiали, електроенергiю та iншi матерiальнi цiнностi;

З,|.7. не розголошувати cTopoHHiM особам iнформаuitо, що стосусться
:iяльностi санаторiю i становить комерuiйну тасмницIо чи с
конфiденцiйними вiдомостями;

3.1.8. увая{но ставитись до колег по роботi, сприяти cTBopeнHto
нормального психологiчного мiкроклiмату у колективi, утверджувати
авторитет та повагу до прикордонного вiдомства.

З.2. Обов'язки, якi виконують працiвники за
визнача}оться посадовими i нструкчiями.

4. OcrroBtli llpaBa праtцiвllикiв
Працiвники MaloTb право:
4.|. на отримання заробiтноТ плати залежно вiд посади та iгtших умов,

визначених законодавством УкраТни;
4.2. на просування по службi вiдповiдно до чинного законодавства з

урахуванням квалiфiкаuiТ та здiбностей, сумлiнного виконання своТх
службових обов'язкiв;

4.З. на здоровi, безпечнi та належнi умови праui;
4.4. на соцiальний i правовий захист вiдповiдно до чинноI,о

законодавства;
4.5. на допомогу caHaTopito у правовому захистi, якщо така

необхiднiсть виникла у результатi виконання службових обов'язкiв в

irlTepecax caHaTopilo;
4.6, захищати своТ законlli права й irr,гереси у порядку, передбаченому,

чинним законодавством.

сво€ю посадоtо,
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5. OcHoBHi обов'язки керiвництва санаторiю
Керiвничтво санаторiю зобов'язане :

5.1. правильно органiзувати працю працiвникiв, закрiпити за кожним

робоче мiсце, створити для них здоровi i безпечнi умови працi;
5.2. забезпечити працiвникiв обчислюв€uIьною та iншою оргтехнiкою.

необхiдними для роботи матерiалами i приладами; :

5.3. створювати умови для зацiкавленостi прачiвникiв у результатах Тх

особистоi працi, видавати заробiтну плату в установленi строки;
5.4. постiйно здiйснювати органiзаторську та виховну роботу,

спрямовану на змiцнення трудовоi i виконавчоi дисциплiни;
5.5. неухильно додержуватись законодавства i правил охорони працi,

вживати заходи до своечасного усунення причин i умов, що перешкоджають
нормаJIьнiй роботi працiвникiв;

5.6. забезпечити наJ]ежнi умови для ефективноТ i високопродуктивноi
працi, систематичного пiдвищення квалiфiкацii прашiвникiв;

5.7. уважно ставитися до потреб i запитiв працiвникiв, надавати iм в

установленому гIорядку та в межах кошторису матерiальну допомогу.

6. Робочий час i його використаttня. Час вiдпочинку
Щля прачiвникiв встановлюеться п'ятиденний робочий тиждень з двома

вихiдними днями.
Напередоднi святкових i неробочих днiв, визначених статтею 73 КЗпП

Украiни, тривалiсть роботи скорочусться на одну годину.
Тривалiсть робочого часу працiвникiв становить 40 годин на тиждень,

oKpiM медичного персоналу. У випадках, визначених ст.51 КЗпП УкраIни для
певних категорiй працiвникiв встановлюсться скорочена тривалiсть робочого
часу.

Режим робочого дня, iз зазначенням початку роботи, закiнчення роботи
та перерви на обiд, визначасться наказом начzLпьника санаторiю.

Прашiвникам надаються щорiчнi та додатковi вiдпустки вiдповiдно до
чинного законодавства та затвердженого графiку вiдпусток.

Щорiчна основна вiдпустка надаеться гrрацiвникам тривалiстю не менше
24 календарних днi.

Додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами прачi
встановлюються колективним договором з€uIежно вiд результатiв атестацiТ

робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi прачiвника в цих умовах.
Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на

частини будь-якоi тривалостi за умови, що основна безперервна iT частина
становитиме не менше 14 календарних днiв.

Невикористану частину шорiчноТ вiдпустки мас бути надано прачiвнику,
як правило, до кiнця робочого року, ,Lпе не пiзнiше |2 мiсяцiв пiсля
закiнчення робочого року, за який нада€ться вiдпустка.

У разi звiльнення працiвника йому виплачу€ться грошова компенсацiя за

Bci не використанi ним днi щорiчноТ вiдпустки, а також додатковоТ вiдпустки
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:lрацiвI{икам, якi MaIoTb лiтей або повнолi,гню дитину - особу з iнвалiднiсr,ю з

_]Itтинства пiдгрупи А I групи.
за бажанням працiвника частиtIа шорiчнот вiдпустки замiнtоеться

грошовою компенсацiсю. Пр" цьому тривалiсть наданоТ праuiвниковi

:_uорiчноТ та додатковиХ вiдпусток не повинна бути Met{lшe нiж 24

каlендарних днi.
Вiдпустка без зберех<ення заробiтноТ плати за бажанням працiвrйка

надаеться в обов'язковому порядку з пiдстав та тривалiстю, встановлених с1,.

]5 ЗУ uПро вiдпустки>
Вiдповiдно До ст.26 ЗУ <Про вiдпустки>> за сiмейними обставинами та з

iншиХ причиН праuiвникУ може надаватися вiдпустка без збереження

заробiтноТ плати на TepMiH, обумовлений угодою мiж працiвником 1,а

керiвництвом caHaTopito, але не бiльшrе 15 календарних днiв на piK. У разi
встановЛеннЯ КабiнетОм MiHicТpiB УкраТни карантину вiдповiдгrо до ЗУ "I1po

захист населеIII{я вiд iнфекuiйних хвороб" TepMirr перебування у вiдпустrri без

збереження заробiтнот плати на перiол карантиt{у не включа€ться в

вищезазначений TepMiH.
Вiдкликання З щорiчноТ вiдпусткИ допускасться за згодою працlвFIика

--]ише для вiдвернення стихiйного лиха, виробничот aBapiT або негайного

чсуненнЯ Iх наслiДкiв, длЯ вiдвернеrrня нещасниХ випадкiв, простоIо, загибе-lri

або псування майна caHaTopito з додержанням вимог ч. 1 ст. |2 Закону

укратrrи <про вiдпустки> та в iнших випадках, передбачених

законодавством. У разi вiдкликання праuiвника з вiдпустки його працю

оплачують з урахуванням TicT суми, що була нарахована I{a оплату

невикористаноТ частини вiдпустки.
Заборонясться ненадання щорiчних вiдпусток повноi тривалос,гi

протягом двох poKiB пiдрял, а також ненадання Тх протягом робочого року
особам BikoM до вiсiмttадцяти pokiB та працiвникам, якi мають право FIa

шорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами чи з

особливим характером прачi.

7. ЗаохочеItIIя за успiхи у роботi
За зразкове викоFIання трудових обов'язкiв, сумлiнне ставлеI]ня до

роботи та вагомi досягнення в роботi до працiвникiв застосовуlоться Taki

види заохочень:
- оголошенFIя подяки;
- нагородження грамотоIо, цiнним подарунком або грошовою премiсrо;

- iншi види заохочення.
заохочення оголошуються наказом, доводя,гься до вiдома всього

колективу i заносяться до трудових книжок згiдьtо з правилами Тх ведення.

8. Стягlrеllttя за поруlllеIlIlя труловоi llисциплillи
Щисциплiнарнi стягt{еь{ня застосовуIоться до прашiвникiв за поруLlIенt{я

труловоТ дисциплiни, правиJI вгrутрiшнього трудового розпорялку,
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працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину - особу з iнвалiднiстю з

дитинства пiдгрупи А I групи.
за бажанням працiвника частина щорiчнот вiдпустки замiнюеться

грошовоЮ компенсацiею. При цьому тривалiсть наданоТ праuiвниковi

щорiчноi та додаткових вiдпусток не повинна бути менше нiж 24

календарних днi. t

Вiдпустка без збереження заробiтноi плати за бажанням гlрацiвrМка

надасться в обовоязковому порядку з пiдстав та триваJIiстю, встановлених ст.

25 ЗУ <Про вiдпустки>
вiдповiдно до ст. 26 Зу <про вiдпустки> за сiмейними обставинами та з

iнших причин працiвнику може надаватися вiдпустка без збереження

заробiтноi плати на TepMiH, обумовлений угодою мiж працiвником та

керiвництвом санаторiю, аJIе не бiльше 15 календарних днiв на piK. У разi
встановлення Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни карантину вiдповiдно до ЗУ "Про
захист населення вiд iнфекuiйних хвороб" TepMiH перебування у вiлпустцi без

збереження заробiтноi плати на перiод карантину не включаеться в

вищезазначений терм iH.

вiдкликання з щорiчноi вiдпустки допускаеться за згодою працlвника

лише для вiдвернення стихiйного лиха, виробничоi аварii або негайного

усунення ix наслiдкiв, для вiдвернення нещасних випадкiв, простою, загибелi

або псування майна санаторiю з додержанням вимог ч. 1 ст. |2 Закону

укратни <про вiдпустки> та в iнших випадках, передбачених

законодавством. у разi вiдкликання праuiвника з вiдпустки його працю

оплачують з урахуванням TicT суми, що була нарахована на оплату

невикористаноI частини вiдпустки.
Забороняеться ненадання щорiчних вiдпусток повноТ тривалостi

протягоМ двох poKiB пiдряд, а також ненадання ik протягом робочого року
особам BikoM до вiсiмнадцяти pokiB та працiвникам, якi мають право на

щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами чи з

особливим характером працi.

7. Заохочення за успiхи у роботi
за зр€вкове виконання трудових обов'язкiв, сумлiнне ставлення до

роботи та вагомi досягнення в роботi до прачiвникiв застосовуються Taki

види заохоч9нь:
- оголошення подяки;
- нагородження грамотою, цiнним подарунком або грошовою премiею;

- iншi види заохочення.
заохочення оголошуються наказом, доводяться до вiдома всього

колективу i заносяться до трудових книжок згiдно з правилами Тх ведення.

8. Стягнення за порушенttя труловоi дисциплiни
.щисциплiнарнi стягнення застосовуються ло прашiвникiв за порушення

труловоi дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку,



невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових
обов'язкiв.

За порушення труловоТ дисциплiни до працiвника
застосовано тiльки один з таких заходiв стягнення:

l ) догана;
2) звiльнення.
Щисциплiнарrri стягнення застосовуIоться вiдповiдно до

УкраТни та положень Колективного договору.

може бути

вимог КЗпП

9. Вiдсторонення вiд роботи та звiльнення з роботи
Вiдсторонення працiвникiв вiд роботи допускаеться у разi: появи на

роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або токсичноГо сп'янiння;
вiдмови або ухилення вiд обов'язкових медичних оглядiв, наВЧанНЯ,

iнструктажу i перевiрки знань з охорони працi та протипожежноТ охорони; в

iнших випадках, передбачених законодавством.
Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване за TaKi

""О'_-'l'#J;ематичне невиконання працiвником без поважних причин
обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором або цими ПравиЛаМИ,

якщо до працiвника ранiше вже застосовув€uIися заходи дисциплiнарного
стягнення;

- прогул (в тому числi вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин проТяГОМ

робочого дня) без поважних причин;
- поява на роботi в нетверезому cTaHio у cTaHi наркотичного абО

токсичного сп'янiння.

В.о. начальни
<Моршиll-_
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Додаток 2

до Колективного договору мiж

ПрикорлоIlник>) та Первинною
профспirlковоIо органiзацiсlо llраuiвltикiв
callaTopilo <<МоршtиIl - ПрикорлоIltlи к)>

па 2021-2023 роки

положЕ}lня
про преМi loBall llЯ п ра ttiBlr И KiB са rIaTopilo <Моршr И н-При кордон н и к>>

ЩержавIlоi прикордоlltIоТ служби УкраТtlи (вiйськова чаСТИНа 15б5)

I. зАгАлънt положЕння

Лiйсне положення розроблене у вiдtl-1овiдrtостi до Постанови Кабiнет,у

MliHicTpiB УкраТни вiд 30.08.2002 JYg l298 <Про оплату праui працiвrrикiв на

ocHoBi единоТ тарифноТ сiтки розрядiв i коефiuiснтiв з оплати прашi праrliвr-rикiв

установ, закладiв та органiзацiй окремих галузевих бюджетноi сфери)), наказу

I\,[iHicTepcTBa внутрiшrriх справ УкраТни вiд 27.06.20|З J\Ъ 622 <<[lpo

впорядкування умов оплати прачi працiвникiв ЩержавноТ прикордонноТ служби

УкраТни>, зарессТрованиМ В MiHicTepcTBi lостицiТ УкраТни 05.07.2013 за .}(q

I|2912з66|, та вводиться з метою посилення стимулюючоi ролi премiТ в

виконаннi покладених завдань, пiдвищеннi фахового рiвня i якостi виконання

роботи, зростанню показникiв праui, до,гриманнi норм робочого часу.

ПремirованFIIо пiдлягають Bci працiвники caHaTopilo <N4орtшин-

Прикорлонник)).

II. порядок прЕмIювлIlня т,д випJIд1и прЕмIй

l. I1ремirовання працiвникiв проводи,гься у межах фо"ду премilованttя,

створенОго у визНаченому дiючими керiвними документами розмiрi, та фоlr,цу

eKoHoMiT заробiтноТ плати, в межах затI]ердженого кошторису.
2. Премirовання працiвrrикiв проводиться за мiсячними результа,гами

роботи та за умови виконання показникiв, передбачених цим Положенням.

з. Виплата премiй здiйснrосться одночасFIо з виплатою заробiтноТ гIлати

за другу половину мiсяця, на пiдставi наказу нача_пьника санаторiю,

погоджеFIого з профспiлковим KoMiTeToM.
4. РозмiрИ премiЙ установЛюIотьсЯ з такиМ розрахуНком, щоб У uiлому

виплачена сума премiй не перевишувала фоrд премiювання за розрахунковий
гIерiод, без обмежень iндивiдуальних гrремiй максимальними розмiрами.
Розрахунковим перiодом дJIя I{арахуванIlя премiТ с мiсяць.

5. Пiдставоlо для нарахування ],а виплати щомiсячних премiй е lIаказ

FIачальника caнaTopito' tlогоджениЙ з профспiлковим комiте"гом, який видаеться

3(



Додаток 2

до Колективного договору мiж

ПрикорлоI|ник>) та Первинною
профспiлковою органiзацiсю праuiвникiв
санаторiю <Моршин - Прикорлонник) .

па 202|-2023 роки

положвння
про премiювання пра цiвникiв санаторiю <моршин-прикордон ник>>

Щержавноi прикордонrrоi служби УкраТни (вiйськоВа ЧаСТИНа 1565)

I. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

Щiйсне положення розроблене у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 30.08.2002 J\Ъ l298 кПро оплату прачi прашiвникiв на

ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiuiентiв з оплати праui прашiвникiв

установ, закладiв та органiзацiй окремих гаJIузевих бюджетнот сфери)), наказу

MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни, вiд 27.06.201rЗ J\b 622 uПро

впорядкування умов оплати прачi працiвникiв Щержавноi прикордонноТ служби

УкраiЪи>, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 05.07.2013 за J\Ъ

I|2912з66|, та вводиться з метою посилення стимулюючоТ ролi премiТ в

виконаннi покладених завдань, пiдвищеннi фахового рiвня i якостi виконання

роботи, зростанню показникiв працi, дотриманнi норм робочого часу.

Премiюванню пiдлягають Bci працiвники санаторiю <Моршин-

Прикорлонник)).

II. порядок прЕмIювдння тд виплдти прЕмIй

1. Премiювання працiвникiв проводиться у межах фонду премiювання,

створеного у визначеному дiючими керiвними документами розмiрi, та фонлу
ekoHoMii заробiтноi плати, в межах затвердженого кошторису.

2. Премiювання працiвникiв проводиться за мiсячними результатами

роботи та за умови виконання показникiв, передбачених цим Положенням.

3. Виплата премiй здiйснюсться одночасно з виплатою заробiтнот плати

за другу половину мiсяця, на пiдставi нак€ву нача"пьника санаторiю,

погодженого з профспiлковим KoMiTeToM.
4. Розмiри премiй установлюються з таким розрахунком, щоб у uiлому

виплачена сума премiй не перевищувала фоrд премiювання за розрахунковий
перiод, без обмежень iндивiдуальних премiй максимzLпьними розмiрами.
Розрахунковим перiодом для нарахування премii с мiсяць.

5. Пiдставою для нарахування та виплати щомiсячних премiй е наказ

начальника санаторiю, погоджений з профспiлковим KoMiTeToM, який видасться

3(
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на пiдставi Протоколу засiдання постiйно дiючоТ KoMiciT зi встановлення доплат,
надбавок та премiй працiвникам санаторiю <Моршин - Прикордонник)).

6, ПремiI виплачуються одночасно з виплатою заробiтноТ плати за

розрахунковий перiод за рахунок фонлу заробiтноТ плати в межах видiленого

фiнансування та плану асигнувань на вказанi цiлi.
7. Премiювання працiвникiв проводиться у разi: t

а) зразкове виконання посадових iнструкцiй (обов'язкiв); :

б) недопущення порушення трудовоiдисциплiни та розпорядку дня;
в) недопущення порушення заходiв та правил технiки безпеки;
г) недопущення порушення правил ведення документообiгу та

сво€часнiсть подання звiтностi;
д) недопуrцення порушень ведення облiку та облiкових документiв.
8. Премiя не виплачусться працiвникам за час вiдпусток, тимчасовоТ

непрацездатностi та в iнших випадках, коли згiдно iз законодавством виплаТи
проводяться виходячи iз середньоТ заробiтноТ плати.

9. Безпосереднiм нач€uIьникам, в пiдпорядкуваннi яких е працiвники,
надаеться право позбавляти премiТ повнiстю або зменшувати iT розмiр за

допущенi у роботi упущення. Особи, якi, скоihи прогул, посадовi злочини,
крадiжку державного майна або заподiяли шкоду державному майну;
знаходились на робочому мiсчi у cTaHi шIкогольного чи наркотичного сп'янiння,
позбавляються премii в повному обсязi. Позбавлення та зменшення премiТ

проводиться на пiдставi рапорту безпосереднього начаJIьника з обов'язковим
з€вначенням причин позбавлення премiТ та номеру пункту дiйсного Положення,
який порушив працiвник. Про Bci випадки позбавлення премiТ зазначасться в

щомiсячному наказi начальника санаторiю.
l0. Повне або часткове позбавлення премiТ провадиться за перiод, у якому

були допущенi порушення або накладено дисциплiнарне стягнення.
1 1. Якщо про допущенi прорахунки (порушення) стало вiдомо пiсля

виплати премii, то зниження if розмiру чи позбавлення провадиться в тому

розрахунковому перiодi, у якому Тх було виявлено.
|2. Прачiвнику, який вiдпрацював неповний мiсяць у зв'язку з призоВом

на вiйськову службу, переходом на iншу роботу, вступом в учбовий заклад,
виходом на пенсiю чи звiльненi за iншими поважними причинами, виплата
премii проводиться за фактично вiдпрацьований час у поточному мiсяui.

13. Премiя працiвнику, який проходить випробувальний TepMiH, може
виплачуватись в разi повного виконання покладених на нього обов'язкiв на
пlдставl належно по рапорту безпосереднього начальника.

В.о. начал
<<Моршиrl
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Додатоrс 3

до колективного договору мiж керiвництвом
caHaTopilo <<Моршин Прикорлонник)) та
Первиrlноlо профспiлlсовоIо органiзацiсlо
праuiвникiв caHaTopito
Прикорлонник>) на 2021,2023 роки

, список
професiй i посад iз шкiдливимлl i'важкими умовами праui,

зайнятiсть прачiвникiв на роботах в яких да€ право
на щорiчrrу додаткову вiппустку

(ст.7 ЗУ <Про вiлпустки>)

лъ
FIаl-,Iмеllування професiй i посад Примiтка

1 Ityxap iдальнi вiддiлу матерiально - технiчного забезпечення

z,
Оператор пральних машин пральнi вiддiлу матерiально - технiчного
забезпечення
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
вiддiлення житлово - експлуатацiйного забезпечення вiллiлу
матерiально - технiчного забезпечення

Прuлtliпlкu: конкреm.на пlрuвалiсmь вidпусmкu за робоmу iз ulкidлuвul,lu i вааскuмu yмotclлtu працi
всmановлюеmься заIlеuсно Bid резульпаmiв аmеспацii' робочuх мiсць за yMoBafutu працi mа часу ЗаЙнЯПОСmi

працiвнuка в цtм умовах (сm. 7 ' Kpai+u < П ро вidпусmкu >),

В.о. начальнlл
<Моршшll -
[ержавн9i пр
(вiйськова ча

<< ЭО >> грулня 20

,tни

Голова первинIIоi профспiлковоТ
оргаrliзацii працiвIrикiв caHaTopiIo
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_KiB державних

силIв
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Додаток 4

до колективного договору мiж керiвництвом
санаторiю
ПервипноIо

<<Моршин-Прикорлонник))
профспiлковоIо органiзаuiсlо

прачiвникiв санаторiю <моршин-прикордонник)
па 2021-2023 роки

a'

список
професiй i посад працiвникiв, робота яких пов'язана з пiдвищеним

нерВоВо.емоцiйнимтаiнтелектУальнимнаВантаженням
або виконусться в особливих природних географiчних i геологiчних умовах

та умовах пhвищеного ризику для здоров'я,

що да€ право на щорiчну додаткову вiлпустку
за особливий характер працi
( п. 1 ст.8 ЗУ <Про вiдпустки>)

Примiтка

аксималыI
тривалiсть
пдорiчноi

додатковоI
вiдпустки,

календарних
дrliB

HaI"lMeltyBaHHя професiй i посад

п.9l
Роздiл XVII

Охорона
здоров'я, ocBiTa

та соцiальна
допомога

11 днiв
Сестра медична вiддiлення медичноi реабiлiтачii
та фiЪiотерапii безпосередньо зайнята на роботах з

медичними генераторами Увч потулtнiстю 200 Вт
та бiльше

п.5
Роздiл XVПI

Розлрiбна
торгiвля

рмацевтичним

7 днiвЗавiлувач аптеки
Фармацевт

п,1 33
Роздiл XVII

Охорона
здоров'я, ocBiTa

та соцiальна
допомога

Лiкар - дiстолог
Головна медична сестра
Сестра медична з дiстичного харчування

п.LЗ2
Роздiл ХVII

Охорона
здоров'я, ocBiTa

та соцiальна
допомога

Завiдувач приймального вiддiлення (лiкар -
терапевт)

Сестра медична прийма_пьного вiддiлення

-I

7 днiв



^q

здоров'я, ocBiTa
та соцiальна

допомога

6.
Завiдувач вiддiлення загЕlльного профiлю (лiкар -
терапевт)

7 днiв
п.|З2

Роздiл ХVII

7.
Старша медична сестра вlддlлення загаJIьного

профiлю
7 днiв

п.1 33

Роздiл XVII

8. Сестра медична вiддiлення загального профiлю 7 днiв
п.l33

Роздiл ХVII

9.
Молодша медична сестра вiддiлення загального
профiлю

7 днiв
п.134

Роздiл ХVII

l0. Лiкар - кардiолог кабiнету карлiологiТ 7 днiв
п.132

Роздiл ХVII

11 Сестра медична кабiнету карлiологii 7 днiв
п.1 33

Роздiл ХVII

|2.
Лiкар - гастроентеролог гастроентерологlчного
кабiнету

7 днiв
л.|З2

Роздiл XVII

l3. Сестра медична гастроентерологiчного кабiнеry 7 днiв
п.133

Роздiл ХVII

|4.
Лiкар - невропатолог невропатологiчного кабiнету

7 днiв
л.|32

Роздiл ХVII

15. Сестра медична невропатологiчного кабiнету 7 днiв
п.1 33

Роздiл XVII

l6, Лiкар - уролог урологiчного кабiнету 7 днiв
п.|З2

Роздiл ХVII

|7. Сестра медична урологiчного кабiнету 7 днiв
п.1 33

Роздiл ХVII

18.
Лiкар - акушер - гiнеколог гiнекологiчного
кабiнету

7 днiв
п.132

Роздiл ХVII

19. Сестра медична гiнекологiчного кабiнету 7 днiв
п.1 33

Роздiл ХVII

20,
Лiкар - отоларинголог отоларингологiчного
кабiнету

7 днiв
п.1 32

Роздiл XVII

21 Сестра медична отоларингологiчного кабiнету 7 днiв
п.1 3З

Роздiл ХVII

22. Лiкар - стоматолог стоматологiчного кабiнету 7 днiв
п.|З2

Роздiл ХVII

2з. Сестра медична стоматологiчного кабiнету 7 днiв
п.1 33

Роздiл ХVII

24.
Лiкар з функцiональноТ дiагностики кабiнету
функцiональноТ дiагностики

7 днiв
п.132

Роздiл XVII

25.
Сестра медична кабiнету функцiональноТ
дiагностики

7 днiв
п.l33

Роздiл XVII

26.
Лiкар з ультразвуковоi дiагностики кабiнету
ультразвуковоi дiагностики

7 днiв
п.|З2

Роздiл ХVII

27.
Сестра медична кабiнету ультразвуково1
дiагностики

7 днiв
п.l33

Роздiл ХVII



28, Лiкар - терапевт терапевтичного кабiнету 7 днiв
rl.|З2

Роздiл ХVII

29. Сестра медична терапевтичного кабiнету 7 днiв
п.lЗ3

Роздiл ХVII

30.
Завiдувач профiлактичного вiддiлення льотного
складу (лiкар - психолог)

7 днiв
п.l32

Роздiл ХVII

зl 7 днiв
п.132

Роздiл ХVII

э /..
Сестра медична профiлактичного вiддiлення
льотного складу

7 днiв
п.1 33

Роздiл ХVII

JJ.
Завiдувач вiддiлення водогрязелiкування
(лiкар - фiзiотерапевт)

7 днiв
п.|З2

Роздiл ХVII

з4.
Лiкар - фiзiотерапевт вiддiлення
водогрязелiкування

7 днiв
п.lЗ2

Роздiл ХVII

35.
Лаборант хiмiчного ана-tliзу мiнера-гlьноi води
вiддiлення водогрязелiкування

7 днiв

п.11
Роздiл XVIII

роздрiбна
торгiвля

фармачевтичними
товарами

36.
Старша медична сестра вiддiлення
водогрязелiкування

7 днiв

п.1 33
Роздiл ХVII

Охорона
здоров'я, ocBiTa

та соцiальна
допомога

з7. Сестра медична вiддiлення водогрязелiкування 7 днiв
п,1 33

Роздiл ХVII

38.
Молодша медична сестра вiддiлення
водогрязелiкування

7 днiв
п.134

Роздiл ХVII

з9,
Начальник вiддiлення (лiкар - педiатр)
педiатричного вiддiлення

7 днiв
п.132

Роздiл XVII

40. Лiкар - педiатр педiатричного вiддiлення 7 днiв
л.|З2

Роздiл ХVII

4| Лiкар - психолог педiатричного вiддiлення 7 днiв
п,|З2

Роздiл ХVII

42. Старша медична сестра педiатричного вiддiлення 7 днiв
п.1 33

Роздiл ХVII

43, Сестра медична педiатричного вiддiлення 7 днiв
п.1 3З

Роздiл ХVII

44,
Молодша медична сестра педiатричного
вiддiлення

7 днiв
п.134

Роздiл ХVII

45.
Начальник вiддiлення медичноТ реабiлiтачiТ та

фiзiотерапii (лiкар - фiзiотерапевт)
7 днiв

п.|32
Роздiл ХVII

46.
Лiкар - рефлексотерапевт вiддiлення медичноi
реабiлiтацii та фiзiотерапiТ

7 днiв
л.|З2

Роздiл ХVII

47.
Старша медична сестра вiддiлення медичноТ

реабiлiтацii та фiзiотерапii
7 днiв

п.l33
Роздiл ХVII

48. Сестра медична з масажу вiддiлення медичноТ 7 днiв п.1 33

46

J
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реабiлiтацii та фiзiотерапii Роздiл ХVII

49. 7 днiв
п.134

Роздiл ХVII

50. 7 днiв
л.|З2

Роздiл ХVII

5l Сестра медична процедурного кабiнету 7 днiв
п.133 t

Роздiл kvII

52, Молодша медична сестра процедурного кабiнету 7 днiв
п.134

Роздiл ХVII

5з. Стрiлеuь групи воснiзованоi охорони 4 днi

п.52
Роздiл ХХII

Зага.гlьнi професiТ
за BciMa гаJIузями

господарства

54.
Прибиральник службових примiщень, зайнятих
прибиранням загальних убиралень та санвузлiв

4 днi

п.60
Роздiл ХХII

Зага-пьнi професii
за BciMa галузями

господарства

55.

Слюсар водо-каналiзацiйного господарства
вiддiлення житлово експлуатацiйного
забезпечення вiддiлу матерiально - технiчного
забезпечення (зайнятий ремонтом, наглядом та

обслуговуванням внутрiбуловноi каналiзацiТ,

водопроводу)

4 днi

п.73
Роздiл ХХII

Зага_llьнi професiТ
за BciMa галузями

господарства

56.
Водiй автомобiля, у тому числi спецiа_пьного (KpiM

пожежного), вантажнiстю :

вiд 1,5 до 3,0 тонн 4 днi

п.13
Роздiл ХV

Транспортнi
послYги

3,0 тонни та бiльше 7 днiв

п.13
Роздiл XV

Транспортнi
послуги

57.

Праuiвники, якi працюють на електронно-
обчислювальних та обчислювальних машинах, а

саме:
Iнспектор з кадрiв групи калрiв
Провiдний бухгалтер фiнансово - економiчного
вiддiлення (бухгалтерськоТ служби)
Бухгалтер I категорiТ фiнансово - економiчного
вiддiлення (бухгалтерськоi служби)
Провiдний eKoHoMicT з бухгалтерського облiку та
аналiзу господарськоТ дiяльностi
Завiдувач групи публiчних закупiвель
Провiдний фахiвечь з публiчних закупiвель групи
публiчних закупiвель
Фахiвець з публiчних закупiвель I категорii групи
публiчних закупiвель

4 днi

п.58
Роздiл ХХII

Загальнi профосii
за BciMa галузями

господарства
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.Щiловод вiддiлення житлово - експлуатацiйного
забезпечення вiддiлу MaTepia.TlbHo - технiчного
забезпечення
завiдувач центру вiдпочинку та дозвiлля
Бiблiотекар центру вiдпочинку та дозвiлля

Пpu.ttitttKu: . '
З:iЭ;trэ з Поряdком заспlосування Спuску вuробнuцmв, робim, професiit iпосаd працiвнuкiв, робоmаякtа' : ::..'*-j з пidBttttlettttM нервово-ехrоцiйttttlчt mа iнmелекпусLOьнlL\r наванmаlсенняч або вLlконуспься в особлuвtьt

': - : -:i:.I :еоераQliчtttх i ееолоеiчнtrr умовах mа у.цовж пidвutценоео рuзuку dля зdоров'я,
- .. ' -: 1'-,енО.'о l1оспlановою Кабiнеmу MiHicmpiB YKpa|Hu вid l7, 1 1.1997 М 1290, заmверdасенLL\l наказом
' -'..:'-l1ltз(t праtli tlla соцiаlьttо| полiпlttкu YKpaiHu Bid 30,01.1998 JW l6, dоdаmкова вidпусmка заособлuвчй
."-.-',.:' ttpatli ttadacпlbcrl пропорцiчно факmччttо вidпрацьоваtlо,|1у часу. Урозрахуlrок часу, tl|odae право
,-,,. : :,il'llапlаку вidпуспlку, зараховуtопlь dHi, колu BiH факпuчно був заЙняmuЙ наробоmах iзособлuвtl-м
-: --,,,:.: _).',l ПРСttli не.менше половuнu mрuваlосmi робочоео dня, всmановленоео dля працiвнuкiв цuх вuробнuцmв,

,"t,'-,.;lK чсtсу, вidпраtlьованоzо у mакuх у,мовqх, зdiйснюе KepiBHuK сmрукmурноео пidрозdiлу санаtпорiю.

В.о. начальнIIка санаторiю
.,}Iоршlrн - Прикордонник))
.]ep,,xaBHoi п
(Bil'lcbKoBa ч

.<-эо >>

Голова первинноi профспiлковоi
органiзацii працiвникiв caнaTopiк)

державних
УкраIни

IB

Профспiлки
яАвниъ

й 20frOншоlдч |
3 паrцtбнпкrJ !
Ё cAнATopllo Ё
\с ,мпрlllин. ,Ф/,моршин. f,

прикордонник"l

ý l1 cAHAToplh] Ё/i,

+\при кордонник" //s

!aх
!4

s,
| /.t

*. /.ý'r*\<Зj!;,"
;'1ФjtацiiЁ$$,



Додаток 5

до колективIIого договору мiж керiвництвом
санаторiю <<Моршиll-Прикорлонник)) та
Первинною профспiлковою органiзачiею
прачiвникiв санаторiю <<Моршин-Прикордонник)>
Ha2021-2023 роки

a'

список
професiй i посад за якими надаеться вiдпустка

за особливий характер прачi (ненормованиЙ робочиЙ день)
(п.2 ст.8 ЗУ <Про вiдrryстки>)

л!
Найменування професiй i посад

максимальна
тривалiсть
щорiчноi

додатковоi
вiдпустки,

календарних
днiв

Примiтка

1 Адмiнiстратор 4 днi

2. Провiдний iнженер з охорони праui 4 днi

Провiдний юрисконсульт групи правового
забезпечення

4 днi

4.
Фахiвець з фiзичноТ реабiлiтачii вiддiлення медичноi
реабiлiтацii та фiзiотерапiТ

4 днi

5.

Лiкар - лаборант лабораторii
Фельдшер - лаборант лабораторii
Молодша медична сестра лабораторii

4 днi

6.

Завiдувач складу вiддiлення житлово - експлуатацiйного
забезпечення вiддiлу матерiа_гlьно - технiчного
забезпечення
Комендант споруд вiддiлення житлово - експJryатацiйного
забезпечення вiддiлу матерiально - технiчного
забезпечення
Нача.гtьник котельнi вiддiлення житлово - експлуатацiйного
забезпечення вiддiлу матерiа-шьно - технiчного
забезпечення
Оператор котельнi вiддiлення житлово - експJryатацiйного
забезпечення вiддiлу матерiа-пьно - технiчного
забезпечення
Лаборант хiмiчноТ водоочистки вiддiлення житлово -
експлуатацiйного забезпечення вiддiлу матерiально -
технiчного забезпечення
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування вiддiлення житлово-експлуатацiйного
забезпечення вiддiлу матерiа_гlьно - технiчного
забезпечення

4 днi

lI

L
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Лiфтер вiддiлення житлово - експлуатацiйного
забезпечення вiддiлу матерiально - технiчного забезпечення
Садiвник вiддiлення житлово - експлуатацiйного
забезпечення вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення
Прибиральник територii вiддiлення житлово -
експлуатацiйного забезпечення вiддiлу матерiально -
технiчного забезпечення
Прибиральник службових примiщень вiддiлення житлово -
експлуатацiйного забезпечення вiддiлу матерiально -
технiчного забезпечення

7.

Завiдувач складу вiддiлення продовольчого та речового
забезпечення вiддiлу матерiа-пьно - технiчного
забезпечення

4 днi

8.

Завiлувач iда-пьнi вiддiлу матерiа-пьно - технiчного
забезпечення
Алмiнiстратор залу iдальнi вiддiлу матерiально-технiчного
забезпечення
Прибира.пьник службових примiщень iдальнi вiддiлу
матерiа-гlьно - технiчного забезпечення

4 днi

9.

Завiдувач пра;rьнi вiддiлу матерiально - технiчного
забезпечення
Оператор прЕrльних машин пральнi вiддiлу матерiально
технiчного забезпечення

4 днi

10,
Начальник групи военiзованоТ охорони
Заступник начаJ,Iьника групи военiзованоi охорони

4 днi

l1

Завiдувач центру вiдпочинку та дозвiлля
Бiблiотекар центру вiдпочинку та дозвiлля
Радiомеханiк з ремонту та обслуговування радiотелевiзiйноТ
апаратури центру вiдпочинку та дозвiлля

4 днi

В.о. rlачальнllка caHaTopilo
<<Моршин - Прикордонник))
ЩержавноТ прико
(вiйськова ча

<<эр._>>

Голова первиIIноТ профспiлковоi
органiзацiТ працiвникiв caHaTopilo
<<Моршин-Прикорлонник))и Украihи
Профспiлки п

установ пцýи ихАБниъ
Фспtлковд "о\'-.

БzurttРO}ýУя ._i;
- пРАЦi8liикIg ; l"
t сА:lАtорlю ;s/J; CA:IA tОРllО .' j'r "мOрц,ин. .F/"

прикордонник".\l l.,ll\чг 1.1чппr|N 
"/ý

ý;абj
'r- \:,,i:Ir,- ..

<ЕrпнЁ

l=ё
ý/-t

-I
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Додаток б

до колективного договору мiж
керiвництвом caHaTopilo <Моршин
Прикорлонник>> та Первинtlою
профспiлковою органiзацiсю працiвникiв
санаторiю <<Моршин - Прикорлонник)>
на 202|- 2023 роки :

плАн
i ч 2021- 2023заходlв шодо охо и tt ll рOках

]\ъ

п/п
Плановi заходи виконавеr(ь

1
Проведення навчання, iнструктажiв та перевiрки
знань працiвникiв

Провiдний iнженер
з охорони праui
начальники
пiдроздiлiв

2.

Забезпечення працiвникiв спецодягом, взуттям,
засобами iндивiдуального захисту, лiк}вально -
профiлактичним харчуванням (молоком або

рiвноцiнними харчовими продуктами)о миючими
засобами

Провiдний iнженер
з охорони праui
начальники
пiдроздiлiв

J.
Органiзацiя робiт по проведенню атестацiТ

робочих мiсць з шкiдливими та важкими
умовами працi

Провiдний iнженер
з охорони працi

4. Перевiрка працi жiнок та осiб з iнвалiднiстlо
Провiдний irлженер
з охорони працi____

5.

Встановлення перелiку працiвникiв, якi мають
право на отримання надбавок за роботу з

важкими та шкiдливими умовами працi; за

роботу з хiмiчними речовинами, якi вiдносяться
до €Lлергенiв; а також за роботу з лезiнфiкуючими
засобами

Провiдний iнженер
з охорони прачi

6.

якlПеревiрка медичних книжок працiвникiв,
зобов'язанi проходити Irопереднiй та
перiодичний медичнi огляди

Провiдний iнженер
з охорони праui
Начальник медичноТ
частини

7.

Забезпечення працiвникiв iнструкцiями з

охорони прачi та перевiрка додержання
працiвниками в процесi роботи вимог цих
цормативних aKTiB

Провiдний iнженер
з охорони праui

8.

Своечасне i правильне розслiдування,
документ€Lпьне оформлення та облiк нещасних
випадкiв та професiйних захворIовань

Провiдний iнженер
з охорони праui

9. Перевiрка стану безпеки i гiгiсни прачi
Провiдний irrженер
з охорони працi



начальники
пiдроздiлiв

10.

Перевiрка вiдповiдностi нормативним актам про
охорону прачi транспортних засобiв, механiзмiв,
наявнiсть технологiчноТ документацiТ на робочих
мiсцях

Провiдний iнженер
з охорони праui

1l

Перевiрка перелiку професiй i посад працiвникiв,
яким вiдповiдно до загальнодержавних
нормативiв надасться право на скорочений

робочий день, додаткову вiдпустку у зв'язку з

важкими i шкiдливими умовами працi_

Провiдний iня<енер
з охорони прачi

В. о. на.tальtlика caltaTopilo
<Морши lr - ПриrсордоIIlIик)>

Щернса BltoT п ри кордон tl оi слуrкбlt

Голова первIl нноТ профспiлковоТ
оргаtliза uii п раuiвttикiв caltaTopilo
<Морш иrl-При кордоtI н ик))

Профспiлl(и пра цiвни KiB державIrих
ycтatIoB ryt Ки

силIв
<<Ю >> груд

Уlgраirrи (вiйськ 1565)

<<Эо >> грудIr
иffi}}Fý
ТO2ПЧýFiксвд О"

; ;р^ц;;;;il; iЁ_ сАнАтопю ý\" ,моршин. 
Ё']

лрикоЁйнник")

,","-В;Жя

]
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Текст колеIстивrIого договор),,га долаткI4 погод)I(ено:

Заступник HaLIaJI ьника санатор ilo
вiддiлу матерiально - технiчного
пiдполlсовниtt
(( )) грудня 2020 року

Вiталiй ПАВЛIВ

ного вiддiлення

Олег ВЕЦАЛ

равового забезпечення
Петро ДЕЛЕНКО

- HaLt

заб

Головний бухгалтер - начаJIьник фiнансово -
(бухгалтерськоi служби)
пiдполковник
,Щ 

" 
грудня 2020 року

Помiчгlик начальника ca}IaTopiro - начальник
п iдполtсовниtс юстицiт
( о7 )) р;'zц.р _ 202l року

Старшr.rй TexHiK - начальник групи
сержант
(( )) грудня 2020 року

Старший TexHiK - начальник вiддiлення житлово
вiддiлу матерiально - технiчного забезпече
молодший сержант
(( )) грудня 2020 року

провiднlай lорисконсульт групи
прачiвrIик
(( )) грудня 2020 року

Iнженер з охороIlи праui II категорiТ
(за рахунок посади провiдного iH>tteHepa з
працiвнttl<
(( )) грудня 2020 року

року

групи Ka,lpiB

року

охор

Мар'яна LLIOXIFIA

цiйного забезпеченгtrl

Тарас ЯЦIВ

Юрiй I{APATAI{AC

олег KPACHOL{OC

JIrодмила ЧУДИЙОВИЧ

Dyлl aJllgp r кalet,opll (за рахунок посади провlдноло 0ухгалтера
фiнансово - економiчного вiддiлення (бухгалт д$коТ слухсби)працiвниr. Ж Уляна ЗАПJlАТИНСЬКА(( )) грудня 2020 року ИUU
ФахiвецЬ з публiчНих закупiВель (за рахуноК посади фахiвця
з публi.rних закупiвель I категорiТ) групи публiчних закупiвель
праI{l вLIик
(( )) грулня 2020

Iнспеtстор з калрiв
працiвниrt
( )) грулня 2020

правового з

€/ ?r7/
Ilаталiя МЕЛъIJИК
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и)pltiat.l lli tii' ltit i,ttt,tti tttllttt)tt,t tt tti

t t а lt в t t i t, ttt t, tl (l.t t c:tt,e t t ь ! t ! t ti t t

виlIискА
з €диltоl,о /tepжaвrlo1,o ресс,,,ру Iориllичllих осiб,

фiзич rl их осiб-пiлприем lli в та гроl\l алс ьки х фtlрпt\,ва ll l,

CAI{ATOP l Й " N,{ ор I I l и t{- I I р и к() Pi lO I I I t и K,,,r I F. р}к-l\ l] l l ( ) i
IIрикорлонноi слуiкБи укрАiIIи (вIЙськ()в,\ ч,\(,-ги I l,\ l 565)

I i u t пt tt фl i kct t4 i ti t t tt it ко d ю р ч i tt lt t t tli' о с t l б ч :
2ззт1 659

XIic цез HaxoilHce н t tя to1l lt duч t t oi о со б tt :

Украlна, в24в2, Jlьвj]зСI)ка {lбJl ., Mic:
будlинок В

t),

fапtа lrta нолlер зtll1llсу в €iuно.+tl,r)ерэtt,пвнtl.|t),реtспllri ttlpttitt,ttttt,t,tlc,iб, c|lilttrt tttt_t ttt,iб-
п id п р u слl ц iB ltt а z 1l tlл,t ct d с ь к u х (Ь rл p,,lt |, в ct tt ь :
i5.10 .2.а2а, 10а411 ] с?Oо?)ао28 /s

Прiзвuu,це, Llr'я пtсt tltl баmькrлвi tлсiб, якi .l.tttttlпtb llp{lBo Bttrtllrlltllt
особu без lовiреноспti, у пrому чttс:ti ttidttltc|lBalпu itl.члвоlrll, ttl{l
tt1l ed с пlа в lt lt l| trl в cl в id iл е п i ю1l tt d tt ч t t oi' о с о б lt :

ЦЮПА оЛЬГА PoMAIiIBHA (тишlчасоrзе викоiIаII}lяl обов 'язкi;l)

tорltduчнttх осiб, сlliзltчttuх осiб - пidttllt,tc,.lttliB ttta l1ltlstuic,bKtt.t cPtl1l.ttl,tt(rllb tll(r ittrPttlltttttliiltttt,lttt
с ll с ш ал oi|t lt D epшcп в t t ux opz et t t i в :

З 0 . 0 В ,2аа6 , ГоЛоi]IjГll УIIРд1]lj.I l-]I1rj P]]]T'l ci]1,1JIT lI(; ] .-".r i'}' '| ]]:,:" ..

1з. 0 5 .1992, 12-I] / в6 ' i,oJlo]]il]i yliI)Ai]j] 1 j]Iir] .lilI
Оl]ЛАс]'т / стl)иЙсI)кI;] yilPдll_rl 1 |iI]sI, с,],1)иi4сI,1..д J,;..l,x
(м. мор]llиIl) , 4з1 4зOз9, (,;tarri jtpo ]l,jii I,] Ii lll1

21 .а6.1995, 06010256/о:l обз' l,оJ]оlзi]U уIlрдi]J|.1]ilЯ ;lr
oБJIAС].I,СTpиЙсtэкг;yПI,A1]Ji1I{I1'],С.I.])И],lСI,К,/izrll;'])"х(/r:.l]i'^.
(м. морtilи}l) , 4зl4зоз9, 7, (даrl j Ilpo т]:]!],т,,],r] 1i;l об,;
сди1-Iоr,о BHect<y )

.

в u r) u еко номiчl toi diялt ь t t о с tlti, :
84 .24 Д-|я;lьttiс,гь у сфсп i охороttи t,polla jL1--i,F,-]l,: i - l
( осгrовний ) ;
0з .22 ПрiсFtол]оJlгlе рибt.tиl_i,t:tiо (аt<rзаку-lIt.'r У'1.1 ) ;

v ilI- 1

\.,l,z ]I
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1О.?1ВиробнИцтВох;liбатахлiбобулоЧ}lИхlзир>обttl;I]ИL).
борошняних конди.l,ерських Lзирсб.]_Iз, lt,о1l,,t,;,rз j ,l,i э,l,r:,_iot,l ii

зберl 1,анняt;
10.7 2 виробrlицT,i]о cyxap_iri i, c:yxo1,o ]l(]чиl]а; iзиl>сlбiiи"1, 1,:з

коНДИТерСЬКИхВИробiВ/Т]орт.tВrтi(]']](..rjОК.i.рИВаjiоl'с:зб
В6.1О Дiяльнiсlгь .ltiкаргtяttiих зак,II,],гi j jJ;

вб,21 Загальt,lа меrlиl]t]а I1рак,,[,ика 
"

В6,2З С,r,ома,го.lrо;,-i чilа гlраI(,],ика 
"

В6.9О ]-нu-tа дjяl:ll,ttiс:,l,i, у ,;фс:рi сl>l:,,trlсlitи :;/,,,,)lll-,J,'я;

9з . l1 Функч j-rоваt{t{я сгlор,I,ивL{их (]I1()pyJl ;

9З.r9 Iнша дiяльгtiс,rь у сферi с:гtсlр,;,у;

9з .29 ОргаНiзуваньtЯ iнijlиХ tзиJii,tЗ тз i ]lltо,;иltку ,],а ро:з]]а ],/,

96. о4 ДrяJ'lьнiстr, iз забсзIlеl]е}lltrI ф i :зи,]i]с: _ r -_ г"lф,]i i \, ;

4g.з9IншиЙПaCaЖИpськийназeмtlиЙ.].pаllСIIop,'j-/I{.L''.
4g.4IВантажнийавтомобi.JIl'|IИЙlГраIrсIlор.l';
52.Т0 Складське 1,осrlодарс,r,во;
52.21 .Щопомiжr+е обслуговуRаtt}Lt tiаз(-)]\{lJоi,с

55.1о дiяльнiсть готелtВ _i пс>лiбгtих :засо(i

55.90 ДiяJlьLtrс,I,ь iгlших :засоб jiз ,]]имча,оI],,r

56. 1о ДLя:II.)I-IiС,t'ь pccT,opatt i tз, llадlаiilj,{ IlCC;l

56.29 Постачаt{}lя -iнttlих т,о,l,от]их с:t,раIз;

59. 14 ýемонстрацj,я кi-rrоф,i,,ltl,мi тз;'

бв.2о Наданriя в opet{Jly й екс]Lпуа,гаrr,jiо i, I]c-]JljC],j ,i,", ,,i)

нерухомого майilа

II ct з в tl о р ? а l l iB )l tt р ct Bit i t t t t я to 1l ч d tt.t t t tli' о со б tt :

ЗАСНОВНИК

Зctttttc пlло перебув(tltня tolludttrttto't особtt в tll)olaeci ,lplltlIll!cttltя:

В iJloMoc,l, t tз t ;lcy r lr '

В ud у с пtcttlo вч о?о d о куме н пtсt :

В:-ломостi вrдсутнr

I п ф о p,lt а ц i я t).ц lt з D i й с t t е t t tt я,J в' s1,1 K,,l :

?-ц46ц, 2000,/, ?.4464

IIолtер, dtttltlrt lllu LtOc фор,ttувuнllя Bll11llcK,l:

2,94О60О0075З, 15,:1 с,2020 l З:0 4:2(",

,,бtlиli:,l
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Мtlршинська пtiська рала JlbBiBcbKoi об,ilас,гi
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випискА
з €диного державного реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

ПЕРВИННА ПРОФСПIЛКОВА ОРГАНIЗАЦIЯ
ПРАЦIВНИКIВ CAHATOPIK)

"моршин_прикордонни к,, п р()Фсп Iл ки
ПРАЦIВНИКIВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ М. КИ€ВД

Idенmuфiкацiйнuй KoD юр ud ччноi' особ u:
4207L292

Mic цез нахо dэrcе ння юр ud uчн o| осо б u :
В24В2, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., MICTO МОРU]ИН, ВУЛИЦЯ lll)0.1J i._,К,()i]-,Д, i]rr.,,]'1i i
в

fаmа mа номер 3апuсу в €duному DepHcaBHoMy peecmpi юрuDuчнuх осiб, (liзuчнuх
о сiб-п i d пр uем цiв mа zp oMad с ь к uх ф орtиу в ан ь :
2I.03.201B, 1 411 I02 0000 002112

ПрЬвuu4е, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право в.luняmu юрudurttti dil Bid iMetti
, юрuduцноi'особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пiDпuсуваmч lоzоворu, mа tшявнiсmь

обмеlсеttь uqоdо преdсmавнuцmва Bid iлленi юрuDuчно| особu або фiзurtноt
особu-пidпрu€мця:
ВАсИЛIВ ВАсИЛЬ СТЕФАНоВИЧ (вiдповiдно до Статуту) - керiвник

t5



1Прiзвuu4е, iм'я mа_по 
.баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmu юрuduчнi dir Bid iMeHit,::;:#:;' 

;::::::^ii;,:,::::-,:о:!:,o,ni 1'iiоu,',ваmtt dоzоворu, mа наявнiсmь
:У;:;;:,r::;,r,еdсmiвнuцiuL',iай"-;;;";;;;;;{::#:'";:;::,:;
вlдомостi вlдсутн1

lаmп mа номер зопuсу про вяmmя на облiк, нпзва mасmаmuсmuкu, MiHdoxoOiB, Пенсiйноzо фонdу YKpatHu,перебувае на облiку:

ide нmuфiкацiйнi KoD u opzaHiB
в якuж юрuduчна оёоба

дЕржАвнА
львrвськтй
на облiк як

зi r3.ob33, 
u, головнЕ упрАвлIння рЕr,]онАльноi стАтистики,

зi;li;iз*rl,,]ji11:?r8зо1, стрийськА оБ, сднАнА

::]:::j",yл_y!iтrу), rпr,,iu, i;:;";;;""l},;платника податкiв)
27. аз. 2оlв, 1ооооOо1144о99, стрийськд оБ,€днднд дЕрждвндподАтковА IнспЕкцIя головного упрАвлIння дФс у львIвськrЙОБЛАСТI (М. МОРШИН), З95196В3 rouni ,-,ро взяття на облiк якплатника единого внеску)

Не пlдлягае постановцi на облiк в пднстйнОму ФондI УКРАIНИ узв'язку з прийняттям Закону Украlни вlд О4. О 1 .2О\з N9 4о6-VII"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни узв' язку з проведенням адмiнl"прuпr"п,о' реформи''

*:"' "к 
о.",с 

у 1в 
н u, й в u D е к о н о.ц i ч н о i' d iял ь rt о с m i :, 1. L\ л_LнJlьн tсть професiйних спiлок

{зь' rт; {; i;Tз"n! 
О, 

" 
й н о л r е р пл а m н u к а е d u н о z о в н е с ку :

f;:: :::!;;:::;3#::Уr;i!"u"uцmва lulаmнuка еduноzо внеску за ocHoBHItлl ваDолl
в jдомостi 

в j дсутн1

ДУmа mа чос вltdачi вапuскu: ['\.,,,. u J. Z\J Ir3 12:28:56

BHeciHo do рессmру:

С ф о рлt о в а н о d о кулл е н tп :(пrдлуц1, 4 пункту 1MiHicTepcTBa юстицii
plg 25 листопада 2ОLб
зз5 9/5 )
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