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КОШТОРИС 
забезпечення соціальних гарантій трудового колективу  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 
 

Стаття Сума, 
тис. грн./рік 

Примітка 

1. Матеріальна допомога працівникам  60,0 Бюджет 
1. Матеріальна допомога працівникам 25,0 Спецфонд 
3. Матеріальна допомога студентам 2% від 

стип.фонду 
Бюджет 

4. Ритуальні послуги -  
5. Проведення культурно-масових заходів 5,0 Спецфонд 
6. Проведення спортивно-масових заходів 5,0 Спецфонд 
7. Утримання медичного пункту, придбання меди-
каментів, кімнатних аптечок 

 
5,0 

 
Спецфонд 

8. Типографські послуги 2,0 Спецфонд 
Усього: 112,0  
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ПЕРЕЛІК 
 професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана 

відпустка за несприятливі умови праці 
 

№№ 
п / п 

 

Найменування професій і посад 
 

 

Кількість кале-
ндарних днів 

 
1 

 
Прибиральниці службових приміщень, в обов'язки яких 
входить прибирання санвузлів 

 

5 
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ПЕРЕЛІК 
професій і посад працівників з ненормованим робочим днем, 

яким встановлюється додаткова оплачувана відпустка 
 

№№ 
п/п 

Найменування професій і посад 
 

 

Кількість 
календарних 

днів 
1 Директор, заступники директора 5 
2 Головний бухгалтер, бухгалтер 5 
3 Комендант гуртожитку 5 
4 Секретар 5 
5 Електрик 5 
6 Керівник народного ансамблю 5 
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ПЕРЕЛІК  
професій і посад робітників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами 

праці, при виконанні яких встановлюється доплата в розмірі:  
 

№№ 
  п /п 

 

Найменування професій, посад 
 

% 
Окладу 

3 
 
Прибиральниці службових приміщень, в обов'язки 
яких входить прибирання санвузлів 

10 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання працівників 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 
 

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
   1.1. Положення про преміювання розроблено відповідно до діючого законо-
давства з метою матеріального заохочення працівників коледжу за відпові-
дальність, ініціативу, творчість, багаторічну плідну працю та високі досягнен-
ня в роботі. 
   1.2. Дане Положення визначає порядок преміювання педагогічного складу, на-
вчально-допоміжного й адміністративного персоналу за підсумками роботи за 
навчальний рік, навчальний семестр чи квартал і передбачає залежність матеріа-
льного стимулювання й оплати праці співробітників коледжу від кінцевих ре-
зультатів, якості й ефективності праці, активну участь у громадському житті ко-
леджу. 
   1.3. Різновидами премій можуть бути: за результатами роботи за рік, семестр, 
квартал; за розробку, впровадження та опанування новітніми технологіями в ро-
боті; за виконання особливо важливої роботи; в зв’язку з нагородженням держа-
вними нагородами, присвоєнням почесного звання; до професійних свят; за бага-
торічну сумлінну працю та до ювілейних дат, а саме: 20 років, 30 років, 40 років, 
50 років, 60 років,70 років, 80 років  згідно діючого законодавства.  
 

2. КРИТЕРІЇ ПРЕМІЮВАННЯ 
   2.1. Головним критерієм оцінки праці викладацького персоналу при премію-
ванні є: 
   - застосування нетрадиційних і ефективних методів виконання навчання;  
   - керування роботою студентів, які стали призерами обласних,  всеукраїнських 
та міжнародних студентських олімпіад, конкурсів, турнірів;  
   - використання і пропаганда передового досвіду ведення навчального процесу; 
   - рівень якості читання лекцій; 
   - рівень і якість розроблених методичних посібників (новизна матеріалу, вико-



ристання активних методів навчання, формування технічної творчості студен-
тів); 
   - рівень комп'ютеризації навчального процесу по предмету і в цілому по циклу; 
   - підготовка фахівців на основі використання науково-технічного прогресу і за-
лучення студентів до участі в науково-дослідних роботах; 
   - проведення олімпіад, конференцій, конкурсів студентської творчості; 
   - підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності, впровадження 
результатів підвищення кваліфікації в навчально-методичну роботу і наукові до-
слідження; 
   - додаткова робота зі студентами;  
   - рейтингова оцінка діяльності. 
   2.2. Головним критерієм оцінки праці навчально-допоміжного персоналу є: 
   - чітке і своєчасне виконання посадових обов'язків, прояв ініціативи при їх ви-
конанні; 
   - якісна підготовка навчальних місць до проведення лабораторних робіт та 
практичних занять; 
   - стан закріпленого лабораторного устаткування, приміщення і т.п.; 
   - участь у модернізації, розробці і створенні навчально-лабораторного і демон-
страційного устаткування; 
   - підвищення своєї кваліфікації; 
   - освоєння комп'ютерної техніки; 
   - дотримання трудової дисципліни.        
   2.3. Показники преміювання адміністративно-господарського персоналу: 
   - якісне виконання посадових обов'язків; 
   - виконання встановлених планових показників; 
   - підвищення своєї кваліфікації, здатність виконувати дві і більше суміжних 
спеціальностей (обов'язків); 
   - забезпечення збереження цілості майна, устаткування, приладів; 
   - освоєння і використання в роботі комп'ютерної техніки; 
-   своєчасність і вірогідність бухгалтерських і статистичних звітів; 
-   дотримання трудового розпорядку. 
           2.4. Премії, які виплачуються працівникам, згідно законодавству, макси-
мальними розмірами не обмежуються. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ 
            3.1. Підставою для виплати премії є результати роботи циклових комісій, 
відділень, інших підрозділів, підсумки проведених оглядів-конкурсів, досягнен-
ня колективів і окремих працівників. 
            3.2. Преміювання співробітників здійснюється наказом директора на підс-
таві подання заступників директора та голови профспілкового комітету  як за ок-
ремі види робіт, так і за навчальний рік чи семестр за узгодженням із профспіл-
ковим комітетом працівників та студентів. 
            3.3. До преміювання рекомендуються працівники, що показали високі і 
конкретні досягнення в праці. 
            3.4. Премії виплачуються працівникам, що працювали повний робочий 



місяць. 
            3.5. Премії виплачуються працівникам, що працювали неповний робочий 
місяць з поважних причин, в т.ч. в зв'язку з: 
            призовом в лави збройних сил; 
            переходом на іншу роботу за переведенням; 
            виходом на пенсію; 
            звільненням через скорочення штатів. 
            3.6. Директору представляється право позбавляти за виробничі недоліки 
працівників премії повністю чи частково протягом навчального року. 
            3.7. Преміювання позбавляються цілком працівники, що одержали адміні-
стративне стягнення протягом календарного року. 
           3.8. Джерелом преміювання є кошти, що надходять за надання платних 
послуг коледжем, зі спеціального і загального фонду, а також економії фонду за-
робітної плати.   
           3.9. Норми, що не визначені в даному Положенні, регулюються на підс-
таві чинного законодавства України. 

 
    
Положення розроблено: 

Головний бухгалтер 
                                  
                                   М.Стринадко  

Узгоджено: 
Заступник директора з навчальної  
роботи                       
                                              С.Макара 

 
 
Голова комісії  профкому 
                                            Р.Макара                            

  
 
Заступник директор              
                                                 В.Найда 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про встановлення надбавок і доплат до заробітної плати 

у Вашковецькому медичному коледжі БДМУ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Це положення встановлює принципи регулювання фонду додаткової за-

робітної плати у Вашковецькому медичному коледжі БДМУ. 
Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені но-

рми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. 
Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з 
виконанням виробничих завдань і функцій. 
         1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про оплату 
праці», «Про освіту», «Про вищу освіту»,   постанови КМУ від 30 серпня 2002 
року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки ро-
зрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів від 07 лютого 
2001 року № 134 "Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бю-
джету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпе-
чення фінансування соціальних виплат населенню" та наказу Міністерства Охо-
рони здоров'я України № 137 від 6 квітня 2001 року. 
          1.3. Норми, що не визначені в даному Положенні, регулюються на підс-
таві чинного законодавства України. 
 

2. ВИДИ, РОЗМІРИ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК 
          2.1. Надбавки до заробітної плати працівникам встановлюються: 
          2.1.1. У розмірі до 50 відсотків  посадового окладу (ставки заробітної пла-
ти, тарифної ставки): 
    - за високі досягнення у праці; 
    - за виконання особливо важливої роботи (на   строк   її виконання); 



    - за складність, напруженість у роботі. 
     Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен  
перевищувати  50  відсотків   посадового   окладу 
    Надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 10 відсотків посадового окла-
ду встановлюється додатково працівникам, нагородженим знаком «Відмінник 
освіти України».   
    У разі несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення  якості роботи   і   по-
рушення   трудової  дисципліни  зазначені  надбавки скасовуються або зменшу-
ються. 
        2.1.2. За почесні звання України: «заслужений» - 20 відсотків посадового 
окладу (ставки заробітної плати); 

2.1.3. За вислугу років педагогічним працівникам - щомісячно у відсотках до 
посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної ро-
боти у таких розмірах: 

- понад 3 роки - 10 відсотків; 
- понад 10 років - 20 відсотків; 
- понад 20 років - 30 відсотків. 

      2.1.4. За престижність праці педагогічних працівників – щомісячно у відсот-
ках до посадового окладу в розмірі до 30 %. 

2.2. Порядок встановлення надбавок.  
При встановленні конкретних розмірів надбавок необхідно дотримуватися 

наступних вимог: 
- надбавки, вказані у п. 2.1.1 призначаються працівникам Коледжу в межах 

фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків; 
- конкретний розмір надбавки працівникам встановлюється індивідуально 

на підставі службової записки керівника підрозділу на ім'я директора за напрям-
ком діяльності з візою головного бухгалтера та голови профспілкового комітету; 

- надбавки встановлюється за результатами роботи не раніше ніж через 
один місяць з дня працевлаштування; 

- при переведенні працівника з однієї посади на іншу питання збереження 
або встановлення надбавок вирішується в індивідуальному порядку за обов'язко-
вим погодженням профспілкового комітету; 

- контроль за відповідністю якості роботи встановленим розмірам надбавки 
здійснюється директором, заступниками директора, при погіршенні якості робо-
ти і порушенні трудової дисципліни надбавка скасовується або зменшується на 
підставі службової записки заступника директора на ім'я директора за погоджен-
ням профспілкового комітету. 

- наказ про встановлення, зміну розмірів або скасування надбавки формуєть-
ся завкадрами на підставі службових записок і підписується директором за обов'-
язковим погодженням профспілкового комітету. 

 
3. ВИДИ, РОЗМІРИ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ 

    3.1. Доплати до заробітної плати працівникам встановлюються: 
         3.1.1. У розмірі до  50  відсотків  посадового  окладу  (тарифної ставки),або 
різниці у заробітній платі за відпрацьований час: 



    - за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; 
    - за суміщення професій (посад); 
    - за розширення   зони  обслуговування  або  збільшення  обсягу виконуваних 
робіт. 
         3.1.2.  У   розмірі  20  відсотків  годинної  тарифної  ставки (посадового 
окладу) за роботу в нічний час,  якщо вищий розмір  не визначено  законодавст-
вом,  за  кожну  годину  роботи  з 10 години вечора до 6 години ранку; 
         3.1.3. За вчене звання: 
    - професора - у розмірі до 33 відсотків посадового  окладу  (ставки заробітної 
плати); 
    - доцента, старшого   наукового   співробітника   -  у  розмірі до 25 відсотків 
посадового окладу (ставки заробітної плати); 
     Зазначена доплата   встановлюється   працівникам,   якщо   їх діяльність  за  
профілем  збігається з наявним вченим званням.  За наявності у зазначених пра-
цівників двох або  більше  вчених  звань доплата встановлюється за одним (ви-
щим) званням. 
         3.1.4. За науковий ступінь: 
    - доктора наук  -  у  розмірі  до 25  відсотків  посадового окладу (ставки заробі-
тної плати); 
    - кандидата наук - у розмірі  до 15  відсотків  посадового  окладу (ставки заро-
бітної плати). 
     Зазначені доплати   встановлюються   працівникам,   якщо   їх діяльність за 
профілем збігається з наявним науковим ступенем.  За наявності   у   працівників   
двох   наукових   ступенів   доплата встановлюється за одним (вищим) науковим 
ступенем. 
     Відповідність вченого звання  та  наукового  ступеня  профілю діяльності  
працівника  на займаній посаді визначається директором. 
     Документи, що  засвідчують  наявність  наукового  ступеня  та вченого звання 
повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством; 
        3.1.5 За використання в роботі засобів дезінфекції, а також працівникам, які   
зайняті   прибиранням  туалетів,  -  у  розмірі 10 відсотків посадового (місячного) 
окладу; 

3.2. Порядок встановлення доплат.    
Наказ про встановлення, зміну розмірів або скасування доплат формується 

завкадрами на підставі службових записок і підписується директором за обов'яз-
ковим погодженням профспілкового комітету. 
 

Положення розроблено: 
Головний бухгалтер 
                                  
                                   М.Стринадко  

Узгоджено: 
Заступник директора з навчальної ро-
боти                       
                                          С.Макара 

Голова комісії профкому 
                                           Р.Макара                            

 Заступник директора з АГР 
                                             В.Найда 
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медичного коледжу БДМУ 
 
_____________________Р.Макара 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор Вашковецького медичного 
коледжу БДМУ 
 

 
_____________________М.Сащук 

 
« 24 »          квітня           2018 року 

 
Положення  

про надання одноразової матеріальної допомоги при нещасному 
випадку заподіяну працівникові  

у Вашковецькому медичному коледжі БДМУ 
  
Розмір одноразової допомоги за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або 

іншими порушеннями здоров’я при виконанні ним трудових обов’язків, а також 
за моральну шкоду, заподіяну потерпілому  внаслідок  фізичного  чи  психічного 
впливу небезпечних або несприятливих умов праці, визначається   відповідно до 
постанови КМУ №83 від 22.12.2005р. «Про затвердження Порядку призначення 
та здійснення страхових  виплат особам  та  членам їх сімей» та інших чинних 
нормативних актів.  

     Рішення про надання матеріальної допомоги приймає адміністрація за по-
годженням з профспілковим комітетом. 

 
Шкала відшкодування збитку у випадку ушкодження здоров'я 

№ 
п/п 

Ступінь ваги нещасного 
випадку чи профзахворю-

вання потерпілого 

Розмір одноразової допо-
моги потерпілому (доля сере-

дньомісячного заробітку) 

Додатково 
на кожного 
утриманця 

1 2 3  
1 З тимчасовою непрацез-

датністю: 
- від 10 календарних 

днів до одного місяця 
включно 

- від 1 до 2 місяців 
включно 

- від 2 до 4 місяців 

 
 
0,5 (кошти Коледжу) 
 
 
1 (кошти Коледжу ) 
 
2 (кошти Коледжу ) 

 

2 Зі стійкою втратою пра-
цездатності (без встанов-
лення інвалідності) 

Середньомісячний заробі-
ток за кожний відсоток втра-
ти професійної працездатнос-

 



ті (кошти страхового фонду) 
3 Зі стійкою втратою пра-

цездатності і визнанням 
потерпілого інвалідом 

Середньомісячний заробі-
ток за кожний відсоток втра-
ти професійної працездатнос-
ті (кошти страхового фонду) 

 

4 Зі смертельним випад-
ком 

П’ятирічний заробіток по-
терпілого (кошти страхового 
фонду) 

Річний за-
робіток, а та-
кож на дити-
ну, яка наро-
дилась після 
смерті потер-
пілого (кошти 
страхового 
фонду) 

 
     Розмір зменшення одноразової  допомоги, при порушенні правил безпеки  
з боку потерпілого, які були однією з  причин  нещасного  випадку.                                                      
     40%  - невикористання  наданих засобів індивідуального  захисту, передбаче-
них правилами  безпеки , якщо це порушення було: 
- первинним; 
- повторним .  
     50% - первинне свідоме  порушення вимог нормативних актів з охорони пра-
ці, правил безпеки при  обслуговуванні машин, механізмів устаткування при ви-
конанні  технологічних процесів і робіт,що є об’єктом підвищеної небезпеки. 
     50% - неодноразове  свідоме  порушення вимог нормативних актів про  охо-
рону  праці, правил безпеки  при обслуговуванні  машин , механізмів, устатку-
вання  при виконанні технологічних  процесів і робіт, за  яке  раніше  накладало-
ся дисциплінарне стягнення. 
     50% - виконання  робіт у нетверезому  стані, якщо цей стан  було визначено 
причиною нещасного  випадку.  
     40% - виконання  робіт з відключеними, несправними засобами  колективного 
захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення  тощо. 
 
 

Положення розроблено: 
Головний бухгалтер 
                                  
                                   М.Стринадко  

Узгоджено: 
Заступник директора з навчальної ро-
боти                       
                                          С.Макара 

Голова комісії профкому 
                                           Р.Макара           

 Заступник директора з АГР 
                                             В.Найда 
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Директор Вашковецького медичного 
коледжу БДМУ 
 

 
_____________________М.Сащук 
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ПОГОДЖЕНО 
Голова Студентської ради Вашковець-
кого медичного коледжу БДМУ 
 
_____________________М.Панчук 
 

« 24 »          квітня           2018 року 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок і умови надання матеріальної допомоги  

в Вашковецькому медичному коледжі БДМУ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     1.1. Матеріальна допомога надається: 
      штатним працівникам;  
      студентам Коледжу; 
      пенсіонерам, що більше 15 років працювали в Коледжі, вийшли на пенсію з 
нього і, на даний момент, ніде не працюють і перебувають на профспілковому 
обліку в Коледжі;   
      близьким родичам у випадку смерті працівника  або пенсіонера. 
      на оздоровлення працівників під час надання відпустки в обов’язковому по-
рядку надається таким категоріям працівників: 
      педагогічні працівники (ст. 57 Закону «Про освіту»); 
      медичні працівники (Постанова КМУ від 11.05.2011 р. № 52); 
      працівники бібліотек (Постанова КМУ від 22.01.2005 р. № 84.  
     1.2. Матеріальна допомога надається за рахунок відповідних джерел фінансу-
вання загального і спеціального фондів заробітної плати Коледжу, відповідно до 
законодавства і в межах фонду оплати праці. 
     1.3. Розмір матеріальної допомоги визначається залежно від матеріального 
стану працівника, розміру ставки, окладу і згідно з п. 2 даного положення. 
     1.4. Норми, що не визначені в даному Положенні, регулюються на підставі 



чинного законодавства України. 
 

2. ПІДСТАВИ І РОЗМІРИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
     2.1. Допомога на поховання працівникові, що перебуває (перебував) в трудо-
вих відносинах з Коледжем на момент смерті:               
 а) самого працівника – до 3 прожиткових мінімумів (Розмір прожиткового 
мінімуму використовується як встановлений законодавством до відповідності 
категорії осіб); 
 б) чоловіка, дружини, дітей – до 2 прожиткових мінімумів; 
 в) батьків – до 1 прожиткового мінімуму.       
     2.2. Допомога на поховання пенсіонеру у разі смерті (ст. 48 Закону України 
«Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян по-
хилого віку в Україні»): 
 а) самого пенсіонера – до 2 прожиткових мінімумів; 
 б) чоловіка, дружини, дітей, батьків – до 1 прожиткового мінімуму. 
     2.3. У випадках, не врахованих п. п. 2.1.- 2.2, матеріальна допомога, у тому 
числі на особисте оздоровлення та оздоровлення дітей дошкільного та шкільного 
віку; як компенсація витрат на лікування у випадку тривалої хвороби, протезу-
вання зубів; одруження, народження дитини; захист дисертації, друкування нау-
ково-педагогічних видань; форс-мажорних обставин; у зв’язку з важким матеріа-
льним станом; крадіжкам майна, грошей тощо надається працівникам і пенсіоне-
рам у сумі – не більше прожиткового мінімуму на рік.    
      

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИПЛАТИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

     3.1. У всіх випадках матеріальна допомога надається на підставі заяви одер-
жувача, а у випадках, визначених п. 2.1.а. і 2.2.а. – заяви найближчих родичів 
(чоловіка, дружини, сина, дочки, батька, матері), у якій вказані мотиви одержан-
ня матеріальної допомоги. 
     3.2. На розгляд подаються такі документи: 
      а) у випадках, визначених п. 2.1. а, п. 2.2.а – копія свідоцтво про смерть, копія 
паспорта (свідоцтво особи) та ідентифікаційного номера одержувача; 
      б) у випадках визначених п.2.1. б, в, 2.2. б -  копія свідоцтво про смерть; 
      в) у випадку захисту дисертації – довідка спеціалізованої вченої ради щодо 
захисту дисертації; 
      г) у випадку народження дитини – копія свідоцтва про народження; 
      д) у випадку загострення хронічного захворювання – лікарняний лист або до-
відка про діагноз і необхідність лікування; 
      е) у випадку вступу до шлюбу – копія свідоцтва про шлюб; 
      ж) у випадку важкого матеріального становища – акт про матеріальний стан 
родини, довідка про склад родини, довідка про доходи родини. Допомога праці-
вникові надається у випадку, якщо середній доход родини не перевищує прожи-



тковий мінімум на працездатну особу. Допомога пенсіонерові надається у випад-
ку, якщо доход родини не перевищує прожитковий мінімум непрацездатної осо-
би.   
     3.3. На підставі заяви на ім’я директора (голови Профспілкового комітету, 
якщо допомога надається за рахунок джерел профспілкової організації або голо-
ви Студентської ради, якщо допомога надається з джерел студентського само-
врядування), а також представлених документів, комісія профспілкового коміте-
ту або Студентської ради складає акт обстеження матеріального стану заявника і 
готує витяг з рішення профкому. Директор і голова Профспілкового комітету 
(або голова Студентської ради) подають головному бухгалтеру на розгляд проект 
наказу про надання матеріальної допомоги.   
     3.4. Підставою для надання допомоги є наказ директора. 
     3.5. Матеріальна допомога може бути надана протягом одного місяця після 
надання необхідних довідок. 
     3.7. Профспілковий комітет і Студентська рада несе відповідальність за ухва-
лення свого рішення.   
 
 

Положення розроблено: 
Головний бухгалтер 
                                  
                                   М. Стринадко  

Узгоджено: 
Заступник директора з навчальної ро-
боти                       
                                          С.Макара 

Голова комісії профкому 
                                           Р.Макара 

 Заступник директора з АГР 
                                             В.Найда 
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ПЕРЕЛІК 
професій та посад , робота котрих дає право на безкоштовне одержання  

мила для гігієнічних цілей. 
 

Професії, посади Мило в грамах К-ть раз в місяць 
1. Водій 100 1 раз в місяць 
3. Оператор котельні 100 1 раз в місяць 
4. Електрик 100 1 раз в 2 місяці 
5.Робочі 100 1 раз в місяць 
6. Лаборант ТЗН 100 2 рази в місяць 
7.Опалювач 100   1 раз в місяць 
8. Двірник 100  1 раз в місяць 
9. Прибиральники службових 
приміщень 

100  1 раз в місяць 

10. Бібліотекар 100  1 раз в місяць 
 11. Лаборант               100         1 раз в місяць 
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НОРМИ 

Видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуаль-
ного захисту працівникам. 

Назва посад Назва спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту 

Термін 
зносу 

за місяць 
Бібліотекар 
 
Робо-
чий,столяр,сант
ехнік. 
 
 
Техпрацівниці 
 
Водій автомобі-
ля 
 
 
Оператор котел. 
 
 
 
 
Опалювач 
 
Їздовий 
 
 
 
 

Халат бавовняний 
 
Костюм бавовняний 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні 
 
Халат бавовняний 
Рукавиці гумові 
 
Комбінезон бавовняний 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні 
 
Комбінезон бавовняний 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні 
Чоботи гумові 
 
Комбінезон бавовняний 
 
Комбінезон бавовняний 
Чоботи гумові 
Рукавиці комбіновані 
 

24 
 

12 
1 

до зносу 
 

12 
6 
 

12 
6 

до зносу 
 

12 
6 

до зносу 
12 

 
12 

 
12 
12 
3 
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