
ЗРАЗОК 

Примiрний трудовий договiр 

Додаток до наказу 

ДОЗООДА 
вiд 16.05.2018 р., № 200-К 

з випускниками вищих медичних навчальних закладш 

м. Одеса « » ____ 20__ р.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ

1. Роботодавець ( медичний заклад)

в особi головного лiкаря 

(прiзвище, iм'я, по батьковi) 

що дiс на пiдставi Статуту, затвердженого 

(назва органу) 

2. Випускник (працiвник/молодий фахiвець)

(прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi) 
. . 

що навчасться за спец�альюстю 

за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем 

3. Орган мiсцевого самоврядування (Власник Роботодавця)

в особi керiвника 

. . . 

, що д1с на шдстав1 _________________________ _ 
затвердженого 

(назва органу) 

уклали догошр, предметом якого с те, що випускник, що отримав у вищому 
. . 

медичному навчальному заклад� вищу освпу за спец�альюстю 
освiтньо-

квалiфiкацiйного рiвня 
приймасться на роботу до на посаду 

_________ , при цьому випускник забезпечусться житлом та 
соцiальними гарантiями з мiсцевого бюджету, йому виплачусться заробiтна 

. . 

плата вщповщно до штатного розпису. 



2. Права i обов'язки працiвника

2.1. Посадовi обов'язки працiвника: 
2.1.1. 

---------------------------

2. 1. 2.
---------------------------

2. 1. 3.
--- - --- - - - - - - --- - - - - - - - - - - --

2. 2. При виконаннi сво1х посадових обов'язкiв працiвник зобов'язаний:

2.2.1. Виконувати сво1 трудовi обов'язки вiдповiдно до цього Договору, 

посадових iнструкцiй, а також чинного законодавства Укра1ни; 

2.2.2. Додержуватися правил внутрiшнього трудового розпорядку, 
.. . 

додержуватись трудовш дисципшни; 

2.2.3. Дбайливо ставитися до майна Роботодавця. 

2.3. Працiвник мае право: 

2.3 .1. На безпечнi та здоровi умови пращ, забезпечення вс1ма 

необхiдним для виконання ним сво1х трудових обо в' язкiв, в тому чисш 
надання робочого мiсця; 

2.3 .2. На своечасну оплату пращ в розм1р1, встановленому цим 

Договором; 
2.3.3. На компенсацiю в повному обсязi витрат, якi здiйсненi в 

iнтересах Роботодавця i пов'язанi з виконанням трудових обов'язкiв 

Працiвником, в тому числi транспортнi витрати. 

2.4. Працiвник мае iншi права та гарантil, передбаченi законодавством 

Укра1ни про працю. 

3. Права i обов'язки Роботодавця
3 .1. Роботодавець зобов' язаний органiзувати працю працшника,

забезпечити безпечнi i нешкiдливi умови працi, обладнати робоче мiсце 
. . . . 

вщпошдно до вимог нормативних актш про охорону пращ. 
3.2. Роботодавець мае право: 

3.2.1. Контролювати виконання трудових обов'язкiв Працiвником, 

накладати дисциплiнарнi стягнення на Працiвника за порушення ним умов 
цього Договору та iншi права, передбаченi умовами цього Договору та 

законодавством Укра1ни про працю; 

3.2.2. Вимагати вiд Працiвника сумлiнного виконання сво1х обов'язкiв 
за цим Договором; 

3.2.3. Здiйснювати заохочення Працiвника за сумлiнну та ефективну 

працю. 

4. Обов'язки Власника Роботодавця

4.1. Забезпечення матерiального стимулювання молодого фахiвця 
. . 

вщповщно до чинного законодавства. 

4.2. Забезпечення випускника житлом або сприяння постановцi 

молодого фахiвця на квартирний облiк, як особи, що потребуе полiпшення 
житлових умов тощо. 



4.3. Забезпечення випускника соц�альними гаранпями з м1сцевого 

бюджету. 

5. Оплата працi та соцiально-побутове забезпечення працiвника
5 .1. За виконання обов 'язкiв, передбачених цим договором, працiвнику

встановлюеться: посадовий оклад у розм1р1 
гривень. 

, 5.2. Працiвнику надаеться щорiчна оплачувана вiдпустка вiдповiдно до 

чинного законодавства. 

6. Вiдповiдальнiсть сторiн, вирiшення спорiв

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язкiв, 

передбачених цим Договором, правилами внутрiшнього трудового 
розпорядку та посадових iнструкцiй сторони несуть вiдповiдальнiсть 

вiдповiдно до чинного законодавства та цього Договору. 

6.2. Спори мiж сторонами вирiшуються шляхом переговорiв. Уразi 

недосягення згоди м1ж сторонами сшр вир1шуеться в порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

7. Термiн дii договору та iншi умови

7 .1. Договiр набирае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами i 
дiе до його припинення. 

7.2. Умови цього Договору можуть бути змiненi тiльки за згодою 

сторiн у письмовiй формi. 

7 .3. Цей Договiр укладений в трьох примiрниках, якi зберiгаються у 

кожно� 1з сторш 1 мають однакову юридичну силу. 

7.4. У всiх iнших питаннях, не врегульованих цим Договором, сторони 

керуються чинним законодавством Украiни. 

8. Мiсцезнаходження та реквiзити сторiн

8.1. Роботодавець (медичний заклад) 

Мiсцезнаходження 

повне найменування, його пiдпорядкованiсть 

Телефон, факс, електронна пошта 

Банкiвськi реквiзити 

8.2. Випускник (працiвник/молодий фахiвець) 



Мiсце постiйного проживания 

Прiзвище, iм'я, по батьковi 

дата народження 

Телефон, факс, електронна пошта 

8.3. Орган мiсцевого самоврядування (Власник Роботодавця) 

Мiсцезнаходження 

Повне найменування 

Телефон, факс, електронна пошта 

Банкiвськi реквiзити 




