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Пiдприемство забезпечуе свосю продукцiею iнвалiдiв,

якi

"o-o"*oJ""

внаслiдок нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання.
4, З метою обслуговування iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення постiйнО
працюють виТзнi медико-технiчнi бригади за участю лiкарiв-спецiатriстiв пiдприсмства В
районних центрах населених пунктах Полтавськоi, Сумськот та Кiровоградськот областей.

1.

Продчкцiя Полтавського КЕПОП,
яка користyсться пiдвиц{еним попитом споживачiв
Взуття ортопедичне.
виготовленi за новою технологiеIо з використанням мобiлiзуючих бинтiв
,,Софткаст" та,,Скотчкаст".
Ортези на стопу для ортопедичного взуття.
Пристосування тяговi.
Ортези на шийний i грулний вiддiли хребта (реклiнатори текстильнi).
Ортези на шийний вiддiл хребта (головотримачi).
Ортези на хребет з текстильних матерiалiв.
Бандажi лiкувально-профiлактичнi.
Перчатки.

2. Ортези
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3.

упрАвлIння кАдрАми
188 чоловiк, з них 167
керiвник.

в 2013 роцi середньооблiкова чиселЬнiсть працiвникiв становила

-

виробничий персонал, 17 - керiвний персонШ, З - iнrпий
Фонд оплати працi за2O|З piK- 8 075,4 тис.грн.,
в тому числi:
виробничий персонаJI - 6 742,З тис.грн.;
керiвний персона"т - 1, 09],З тис.грн.;
iнший персонал - 84,5 тис.грн.;
керiвник - 151,З тис.грн.
Заробiтна плата виплачусться вчасно два рази на мiсяць. Заборгованостi iз заробiтноi
ппати та податкiв у пiдприсмства немас.
на виконання соцiitJlьних iнiцiатив на протязi 2013 роки пiдприемством надаються
матерiальнi допомоги працiвникам, рiзнi одноразовi заохочення, в тому числi - на народження
дитини, на лiкування, на поховання колишнiх працiвлликiв та близьких родичiв працюючих
робiтникiв. Всього в 2013 роцi надано:
винагорода за пiдсумками дiяльностi за piK - 400,З тис.грн.;
матерiальна доrrомога- 172,4 тис. грн.;
одноразовi заохочення - 47,З тис.грн.
Bci працiвники пiдприемства мають достатнiй досвiд роботи та сумлiннiсть в працi.
пiдготовка та перепiдготовка працiвникiв проводиться як на пiдприсмствi, так i на базi
KYKpH{I протезування)) м. XapKiB, згiдно графiку навчання.
персонал 1 -

-

-

4.

IШЦIДТИВИ З ОХОРОНИ НДВКОЛИШНЪОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИIЦЛ

проводиться контроль технiчного стану та експлуатацii вентиляцiйних мерех{ та

автономних пиловловлюючих пристроiв на технологiчному ycTaTKyBaHHi.
Ддмiнiстративнi та допомiжнi примiщення, а також прилягаючi до пiдприемства територii
з вiдповiдними
утримуюТься В належнiй чистотi, смiття вивозиться cBoeLtacнo згiдно договорiв
органiзаuiями.
Проводиться робота по облiку та передачi вiдходiв виробництва на утилiзацiю та переробку.
Проводиться технiчне обслуговування та регулrова}Iня паливноi системи автомобiлiв,
контролюеться BMicT окису вуглецю у вихлопних газах автомобiлiв на станцiях
техобслуговування.

