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конферепцiiтрУдовоrоr.о,r"**'u;i?fi'Ё*'J"ервинноiмедико_санiтарноi
допомоги Селидiвськоi MicbKo[ ради>>10.04.2020р м.Селидове

Присl.пli на конференцii- 18 чоловiк
Вiдсутнi без поваэкних причин - не було
обрано робочу президiю конференцiiу кiлькостi 2-х осiб
- Марченко олена Володимирiвна, головний лiкар;
- Щимбал Галина IBaHiBHa, заступник головного лlкаря 

- голова зборiв .

Рiшення приймаеться одноголосно.
Обрано лiчильну комiсiю у кiлькостi 2-х осiб:
- Глryщук Марiя Щмитрiвна, eKoHoMicT;
- Летик Елiзавета Вiталiiвна, сестра медична загальноi практики амбулаторii зпсм ]ф 5
смт. KypaxiBKa
Рiшення приймаеться одноголосно.

Обрано секретаря конференцii :

- Профатiлова Свiтлана Миколаiъна, сестра медична старша амбулаторii Зшсм Ns 2
м.Селидове.
Рiшення приймаеться одноголосно.

Порцдок денний:
Про затвердження доповнення до колективного договору КНП <I]eHTp первинноi медико-
caHiTapHoi допомоги Селидiвськоi MicbKoi Ради> (2019Й24роки).
Рiшення приймаеться одноголосно.
Слухали по першому питанню:
Щимбал Галину IBaHiBHy - заступника головного лiкар я, яка доповiла присутнiм змiст
ДопоВнешUI До колеюиВного ДогоВорУ Пiдприемства на 2019-2024 роки- !одаток J\b
11"Забезпечення працiвникiв кнП "L{eHTp первинноi медико-санiтарноi' 

'допомоги

селидiвськоi MicbkoT ради" засобами iндивiдуального захисту на випадок спала}су
iнф_екцiйних хвороб iз невизначеними шляхами передавання та iнф-iкування", опрацьований
робочою комiсiею i обговореного У Трудових колективах структурних пiдроздiлiв.
.Щоповнення розробленi вiдповiдно наказУ моЗ Украiни вiд ti.бz.iozo м з66 .;Про
затвердження Методичних рекомендацiй розрахунку кiлькостi (запасу) .u.обiu
iндивiдцrального захисту необхiдних для забезпеченн" мед".rrrих працiвникiв в *ръл спалацу
iфекцiйних хвороб iз невизначеними шляхами передаван"" iu iнфiкуванн я'' та наказу
Мiнсоцполiтики вiд 29.11.2018 J\ъ 1804 "Про затверд*енн" МiнiмальЪих вимог безпеки i
охорони здоров'я при використаннi працiвникаtrли засобiв iндивiдуального захисту на
робочому мiсцiОО.

Висryпили:
егорова Ксенiя Костянтинiвна- лiкар загальноi практики, яка наголосила про важливiсть
внесення доповнень до Договору, особливо коли на часi весь cBiT переймаеться проблемою
бОРОТЬбИ З iНфеКЦiйНИМИ ЗахВорюваннями, а разом з тим виникае необхiднiсrr ru*r."rш
персонtlл засобами Iз, щоб не Еаражати на небезпеку.
Копитько IHHa Володимирiвна 

- завiдувач амбулаторii зп/см М 1 м,Селlцове, яка
запропонувала прийняти доповнення до колективного договору.
заперечень не було. Рiшення приймаеться одноголосно.
Конференцiя ухвалила:
ЗатвердитИ доповIIенНя до колеКтив[IогО договорУ кнп " Щентр первинноi медико-санiтарноi
допомоги Селидiвськоi MicbKoi ради'' Ha20l9-2024 poKvt.

Голова зборiв
Секретар

Г.I. Щимбал
С.М.Профатiлова



Комунальне некомерчiйне пiдприемство <<I|eHTp первинно' *.o"*o-caHiTapHoi
допомогИ СелидiвсЬкоi MicbKoi ради>> (далi - Пiдприемство) в особi Головного лiкаря Марченко
олени Володимирiвни (далi - Керiвник), яка представJuIе irrтереси власника, з_однiеi сторони

та
труловий колектив Пiдприемства в особi Уповноваженого представника трудового

'колекливу Кочкарьовоi Яни Володимирiвни (даrri - Уповноважений представник), яка

уповноваЖена на представНицтвО Труловим колективом (Протокол М 8 вiд 31.08.2018), з другоi
сторони

домовилися про наступне:

1. Внести доповнення у колективний договiр Комунального ЕекомерцiЙного на20Т9-2024

lроки (да-пi - ,Щоговiр), схвilIеного конференцiею трудового кодективу (протокол NЬ 3 вiд

21.08.2019 року) .

2. Сторони погодили:

- Внести Додаток J\ъ 11 "Забезпечення працiвникiв КНП "I_{eHTp первинноi медdко-санiтарноi

допомоги Сепидiвськоi Micbkoi ради" засобами iндивiдуального захисту на випадок спЕIлаху

iнфекчiйнg'х хвороб iз невизначеними шJuгхами передавання та iнфiкування" i викласти його в

настуrтнй редакцii:

потреба в засобах iндивцуального захисту на одного працiвника на одну змiну
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Лiкар 2 2 2 1 J a
J 2 J 1 2

Сестра
1 2 1 1 2 2 2 J 1 2

Молодша
медична
сестра
(caHiTapKa-
прибирапьни
ця)

1 2 1 1 2 2 2 2 0 1

Реестратор
rtедичний

0 2 0 0 0 0 1 ) 0 0

Водiй
члвтотранспо

ргшD(
засобЬ

1 1 1 0 1 1 1 2 0 1

Всьою 5 9 5 J 8 8 8 |2 ) 6



3. ,ЩоповнешuI до Щоговору е невiд'емною частиною [оговору та набираюь чинностi
ýreв.ry затвердження конференцiею трудового колекгиву КНП "IfeHTp первинноi медик
:акiтарноi допомоги Селидiвськоi MicbKoi роди".

4. Цi доповненнrI до ,Щоговору укладено у трьох примiрниках, якi маlсrгь olцIaкol
lорЕЕщу сиJIу та зберiгаються по одному примiрнику в адмiнiстрацii Пiшриемств
.ПЮввовФкеного представника трудового колекгиву, органi, що здiйснюе повiдомну ресстрацi
IDIепЕвЕою договору.

,,0

Уповноважений представник труlовою
колективу

Я. В. Кочкарьова
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