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протокол J\ъ 16
загальних зборiв трудового колективу КНП <<Щептр первинноi медико-санiтарноi

допомогиСелидiвськоi MicbKoi ради>>

26 червня 2020р.пt. Селидове

Присутнi - 96 працiвникiв
Вiдсутнi з поважних причин -27 праuiвникiв

Обрано робочу президiю загальних зборiв у кiлькостi 2-х осiб
- Марченко Олена Володимирiвна, директор;
- I]имбал Галина IBaHiBHa, заступник директора з ЕТН - голова зборiв .

Рiшення приймаеться одноголосно,
Обрано лiчильну комiсiю у кiлькостi 2-х осiб:
- Салiкова Ксенiя Володимирiвна, адмiнiстратор;
- Середа Iрина АнатолiiЪна, бухгатlтер.

Рiшення приймасться одноголосно.

Обрано секретаря конференцii :

- Терещенко Оксана Олександрiвна, секретар .

Рiшення приймаеться одноголосно.

flrtтання денне:
Внесення змiн у додаток 1 "Положення про премiювання працiвникiв комуныIьного
некомерцiЙного пiдприемства Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги Селидiвськоi
lticbkoi ради" колективного договору Кнп кщентр первинноi медико-санiтарноi допомоги
Селидiвськоi MicbKoi ради) на 2019 -2024р.

С.rryхали:
МарченкО О.В.-директора, яка оголосила fiро проведення загаJIьних зборiв трудового

колективу в он-лайн режимi у зв'язку iз карантином. Зв'язок iз струкryрними пiдроздiлами
налагоджено добр9, тому можемо розrrочинати обговорення питання денноГО.

I_{имбал Г.I _ заступника директора з ЕТН, яка доповiла, що згiдно умов колективного

договору ми повиннi переглянути схему розра}ryнку перiодичноi премii лiкаря ЗаГаЛЬНОi

практики-СiмейногО лiкаря, лiкаря-пеДiатра. В зв'язкУ з цим необхiдно внести змiни до
ПоложеннЯ прО премiювання, якi стосуютьсЯ порядкУ виплатИ працiвникам Щентру
перiодичноi премii, а саме - змiнити розмiр вiдсотка вiд надходжень за договором з Нсзу за

пацiентiв .лiкарю протягом мiсяця та розмiр додаткового вiдсотка вiд надходжень за

договором с НСЗу за пацiентiв лiкарю протягом мiсяця за виконання iндикаторiв якостi,

також змiнити максимальне значення додаткового вiдсотка вiд вiд надходх(ень за договором з

НСЗУ за пацiентiв лiкарю протягом мiсяця за виконанНя iндикаторiв якостi.

Висryпили:
Гладкова Г.I - лiкар загальноi практики-сiмейний лiкар амбулаторii ЗП/СМ Ns 1 м.СелидоВе,
яка зауважилq що медичним практикам було достатньо часу адаптуватись до виконання
показникiв iндикаторiв якостi та запропонувала прийняти змiни до додаткУ 1 "ПОложення
про премiювання" колективного договору КНП <L{eHTp первинноi медико-санiтарнОi

допомоги Селидiвськоi MicbKoi ради) на20|9-2024рокп в цiлому.
Заперечень щодо кандидатури не було.
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Голосували:
кЗо - 96

Вирiшили:
Прийняти змiни у додатку 1 "Положення lrро премiювання працiвникiв кому
некомерцiЙного пiдприсмства Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги
MicbKoi ради" колоктивного договору КНП кЩентр первинноi медико-санiтарноi
Селидiвськоi MicbKoi ради> на 2019 -2024р.
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(проти) - немае (утрималися>- немае.

Голова зборiв
Секретар

Г.I. Щимбал
О.О.Терещенко.



Комунальне некомерцiйне пiдприемство <<Щентр первинноi медико-санiтарноi
допо}lоги Селидiвськоi MicbKoi ради> (далi - Пiдприемство) в особi .Щиректора Марченко
Олени Волод.rмирiвни (далi - Керiвник), яка представляс iнтереси власника, з_однiеi сторони

та

iii':lного Трlиовий колектив Пiдприемства в особi Уповноваженого представника трудового

6,зськоi колективу Коткарьовоi Яни Володимирiвни (далi - Уповноважений представник), яка

i)моги уповЕовФкеЕа на представництво Трудовим колективом (Протокол ]ф 8 вiд 31.08.2018), з

другоl сторони

ДОlt{ОВИJМСЯ ПРО НаСТУПНе:

1. Внести змiни у додi}ток 1 "Положення про премiювання працiвникiв комунального
некомерuiйного пiдприемства "Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги СелидiвськоТ
lvticbKoi рад1I" колективного договору Комунального некомерчiйного пiдприемства "L{eHTp

первинноi ]\Iедико-санiтарноТ допомоги Селидiвськоi MicbKoi ради"на 20Т9-2024 роки (лалi -

.Щоговiр). схваценого конференцiею трудового колективу (протокол М 3 вiд 21.08.2019 рокУ) .

2. Сторони погодили:

2,1, В п.3.3 Положення

- zлtiнumч розltiр вidсоmку Bid наdхоduсень за dоzовором с НСЗУ за пацiенmiв лiкаРtО

пропtяzо,lt .лtiсяtlя пtа розмiр dоdаmковоео вidсоmку Bid наDхоdэrcень за dozoBopoM С НСЗУ За

лtвцiснtttiв .liкарю проmяеом мiсяъlя за вuконаrtня iнduкаmорiв якосmi i вuкласmu у насlttупнiЙ

pelaKtlii':

" 3.З. Cxerta розрахунку перiодичноТ премiТ лiкаря загальноi практики-сiмейного лiКаРЯ,

;riкаря-пе.лiатра та лiкаря-терапевта:

П.,i,ор"=k*(6+х)%

k - надходження за пацiентiв лiкарю протягом мiсяця.

6 % - вiдсоток вiд надходжень за договором з НСЗУ за пацiентiв лiкарю проТяГОМ

мiсдя.

У разi, якщо в командi з лiкарем працюють 2 та бiльше працiвники iз чиСла

сере.щlьою \lедичного персоналу, вiдсоток вiд надходжень за пацiентiв становить 4 О%.

Вказанi вiдсотки можуть збiльшуватись наказом керiвника ПiдприемСтва В

одЕосторонньоlry порядку.

хО% - додатковий вiдсоток вiд надходжонь за договором з НСЗУ за пацiентiв лiкарЮ

пртяго\l rtiсяця за виконання iндикаторiв якостi, що вираховусться у вiдповiдностi до п. 3.4

IФою По.,lоiкення про премiювання. Максимальне значення (ю) за умови виконаншI

iндлкаторiв якостi на максимальному piBHi дорiвнюс 4 Уо, якщо наказоМ КерiвНИКа

f[i;тприсrrства не встановлений бiльший вiдсоток.

k:t + (no_s * a*fu_lz * Ь * пtв_зр * с* fuо-о+ 
* d*nos* * е) l |2

t - тариф за медичне обслуговування одного пацiента на piK (капiтацiйна ставКа).

Розлriр тарифу вIлзначаеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

n+s - кiлъкiсть пацiентiв BiKoM вiд 0 до 5 poKiB, чиннiсть декларацii про вибiр лiКаРЯ З

яки}{и зберiгасться станом на 01 число мiсяця, заякий нараховуеться премiя.

no.rз - кiлькiсть пацiентiв BiKoM вiд б до 17 poKiB, чиннiсть декларацii про вибiр лiкаря

з якиjt{и зберiгасться станом на 01 число мiсяця, за який нараховуеться премiя.
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пtв,зs - кiлькiсть пацiентiв BiKoM вiд 18 до 39 poKiB, чиннiсть декларацii про вибi'лiкаря з якими зберiгасться станом на 01 число мiсяця, за який нараховуеться премiя.
Щоиц - кiлькiстЬ пацiентiВ BiKoM вiд 40 до 64 poKiB, чиннiсть декларацii про вибitrлiкаря з якимИ зберiгаеться станом на 01 число мiсяця, за якийнараховуеться премiя.
I]rs- - кiлькiсть пацiентiв BitcoM вiд 65 poKiB, чиннiсть декларацii про вибiр лiкаря зякIr]\{и зберiгаеться станом на 01 число мiсяця, ia якийнараховусться премй.
а - встаноВлениЙ Кабiнетом MiHicTpiB Украiни коригувальний коефiцiент за пацiентiвBiKort вiд 0 до 5 poKiB.

Ь - встановлений Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи коригувальний коефiцiснт за пацiснтiвBiKort Bi: 6 .lо 17 poKiB.

С - ВСТаНОВ-ПеНИЙ КабiНеТОМ MiHicTPiB Украihи коригувальний коефiцiент за пацiентiвBiKort Bi: 18 _ro 39 poKiB.

d - ВСТаНОВ,'lеНИЙ КабiНеТОМ MiHicTpiB УкраiЪи коригувальний коефiцiент за пацiсrrтiвBixort Bir _ir_r :сl б-l poKiB.

е _ встановлений Кабiнетом MiHicTpiB Украihи коригувальний коефiцiент зашацiснпз B:.;.-l1,1 Bi: 65 poKiB.'.

] ]. В п. -].-l 2 Полоrкення

- aцi;!",::, 1,:-;|:clL"!(L|bHe значення dоdаmковоzо BidcomKa BiD rtаОхоdлсень за пацiенmiв забltXoL"t],: --:- : - -,,-,,:;iitopi' якосmi i вuкласmu у насmупнiЙ реОакцii.;

- lJ^ * -,.-:.-э.rт-

й";.r" l--- 
-':''Зiili ВlДСОТОК За ВИКОНаННЯ iНДИКаТОРiВ ЯКостi розраховуеться за наступноIо

т-r--."---
.,_ :. -:: _

з=зчення додаткового вiдсотка вiд надходжень за пацiентiв за виконання

- Го.-tо;кення виключити.
-: s.].9. 3.10, 3.11, з.l2,3.1З вважати вiдповiдно

: ]..._-о;кення

п. З,7, З.8, З.9, З.l0, 3.1 1,3.1:

, : " -,_, _,-,Iого пiдвищення рiвня надання первинноi медичноi допомоги'-: ' - " '_]i: зi:соткУ перiодичноi премii вiд надходх(енЬ За паЦiентiв лiкарю
_ : _ :' : - _ -:__:i,JВого вiдсотку за виконання iндикаторiв якостi бУдуть переглянутi в: -: -: ----]--:ОГО Та ЗбiЛЬШеННЯ ДРУГОгО через б мiсяцiв a rоr.rrу набрання- - ' -- - --":;lВНОГО ДОГОВОРУ, ВИКЛаДеНИХ В П.2.7, п. 2.2 Змiн до Колективного- -- ''_''::"Цiсю та трУДовиМ колектиВоМ коМУналЬного некомерцiйного
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Е€мства <I]eHTp первинноi медико-санiтраноi допомоги Селидiвськоi MicbKoi ради) на

2024 роки, схвzUIених загаJIьними зборами трудового колективу КНП <Щентр первинноI

*.*1rрurоi допомоги Селидiвськоi MicbKoi ради> та зтвердя(еЕих протоколом Jф lб вiд

lвня 2020 року. "

з. Змiни до ,щоговору е невiд'емною частиною ,щоговору та набирають чинностi з 01

l2020 potcy.

-1. Щi Змiни до,щоговору укладено у трьох примiрниках, якi мають однакову юридичну

та зберiгаються по одЕому примiрниrqу в адмiнiстрaцii Пiлприемства, уповноваженого
тzlвIIика трудового колекгиву, органr, що здiйснюе повiдомну реестрацiю колекгивного

ору.

гтор КНП кЩентр первинноi медико-
rpHoi допомоги СелидiвськоТ MicbKoi

_, червня 2020

Уповноважений представник трудового
колективу

ч_Ц_ч червня 2020 року
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