
Щодо перевірки роботи відділу кадрів лікарні зазначаю наступне.

Перевірка роботи відділу кадрів лікарні була здійснена відповідно до
рішення Запорізької обласної ради № 23 св від 06.02.2015 року.
Період за який проводилась перевірка - з 01 січня 2014 року по 18 лютого 2015р.
Для перевірки буди надані накази з кадрових питань а саме:

- про прийом на роботу,
- про звільнення з роботи,
- про переведення на іншу роботу,
- надання відпусток, та інше.
При перевірці було встановлено, що кадрова документація лікарні-взагалі

відповідне вимогам діючою трудового законодавства України.
Вважаю, що незначні механічні неточності, на які було звернено увагу

працівників відділу кадрів при перевірці не повинні бути предметом довідки
робочої групи, у зв'язку з тим, що вони ніяким чином не порушують права та
законні інтереси працівників лікарні. Керівник відділу кадрів та інспектор з
кадрів прийняли до уваги зауваження.

В ході перевірки, на запит начальника ВК Івахненко Т.В., щодо розв'язання
окремих питань наявності, або відсутності порушень, а саме:

1. Відповідність наказу № 12-к від 17.01.2014 року вимогам ст. 57 КЗпП
України підтверджуються графіком роботи зазначених у наказі працівників.
Щодо звільнення Ляшко О.П.: звільнення проведено виключно в рамках
закону, згідно до п. 5 ст. 36 КЗпП України.
Викладено повний текст закону «Підставами припинення трудового
договору є 5) переведення працівника, за його згодою на інше
підприємство».
Допущено порушення строку видання наказів про прийняття по сумісництву,
про що свідчить наказ 15-к від 17.01,2015р., №21-к від Iе).01.2015р., але,лапі
порушення не мають систематичного характер)1.

2. Щодо систематичного порушення Типової Інструкції з Діловодства:
в частині скорочення імен та по батькові в наказі, слід зазначити, що вище
зазначена інструкція на лікарню не розповсюджується. Працівники відділу
кадрів керуються в роботі локальною нормою щодо діловодства в лікарні.

3. Також зазначаю, що в наказі № 9-к від 14.01.2015 року не вказано причин)
надання відпустки без збереження заробітної плати, на цю незначну помилку
звернено увагу працівників відділу кадрів лікарні.

4. Вважаю, що необхідність попередження за 2 місяці при переведенні
працівників на інші посади (наказ № 70-Лдм. від 04.07.2015р.) чинне
трудове законодавство не вимагає, а саме: працівники відповідно ст. 32 КЗпП
України були переведені на іншу роботу на підставі їх згоди (у наявності
особисті заяви).



5. Зазначаю, що порушень Типової Інструкції з діловодства, що затверджена
Постановою КМУ від 30.11.2011 р. №1242 не має. Вказана Інструкція не
розповсюджується на ведення діловодства в лікарні. Діловодство в лікарні
ведеться відповідно до локальної норми установи, що затверджена головним
лікарем 02.10.2012 р.
Накази про преміювання реєструються відповідно до вище вказаної
Інструкції. Порушень вищезазначеної Інструкції не встановлено.
Крім того перевіркою охоплено напрямки кадрової діяльності:

- графік відпусток на 2015 р., оформлений належним чином, з яким
ознайомлені всі працівники під особистий підпис;

- книги реєстрації наказів відділу кадрів оформлені належним чином з
своєчасною реєстрацією наказів;

- згідно локальної інструкції з діловодства працівники з наказами з
особового складу ознайомлюються своєчасно під особистий підпис.

Вважаю за необхідне зазначити, що відповідно до завдань, які встановлені
законом щодо кадрового діловодства - основним завданням є недопущення
порушення Конституційного права працівників лікарні на труд. З матеріалів
перевірки свідчить, що кадрова діяльність лікарні в повному обсязі відповідає
вимогам трудового законодавства. Порушень трудових прав працівників лікарні
не встановлено.
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