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загальних зборiв трудового колективу
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15 червня 2021 р.

Iрисутнi - 105 працiвникiв
Вiдсутнi з поважних причин - 26 працiвникiв

)брано робочу президiю загальних зборiв у кiлькостi 2-х осiб

Марченко Олена Володимирiвна, директор;
Лило Наталiя Андрiiвна, головна медична сестра - голова зборiв .

Рiшення приймасться одноголосно.

)брано лiчильну комiсiю у кiлькостi 2-х осiб:

Немченко Свiтлана Олегiвна, старша сестра медична амбулаторii ЗП/СМ J\Ъ б м.Украiнськ;

Середа Iрина Анатолiiвна, бухгалтер.

Рiшення приймаеться одноголосно.

)брано секретаря конференцii :

Салiкова Ксенiя Володимирiвна, адмiнiстратор .

Рiшення приймаеться одноголосно.

Iитання денне:
}несення змiн та доповн9нь до колективного договору КНП кЩентр первинноI медико-
,aHiTapHoT допомоги Селидiвськоi MicbKoI ради>> на2019-2024р.

--лухали:
дарченко о.в. - директора, яка оголосила про проведення загальних зборiв трудового коле-

lтиву в он-лайн режимi у зв'язку iз карантином. Зв'язок iз струкryрними пiдроздiлами наJIа-
,оджено добре, тому можемо розпочиныtи обговорення питання денного.

Iило Н.д. - головнУ медичну сестру , яка зачитала присутнiм змiст доповнень до колективно-

о договору Пiдприсмства на 2019-2024 роки, опрацьований робочою комiсiею i за-

Iропонованиiт. для обговорення. Наголосила на BHeceHi змiни в Щодаток 1 ооПоложення прО

lремiювання працiвникiв Комунального некомерцiйного пiдприемства 'oL{eHTp первинноi
пед"ко-санiтарноi допомоги Селидiвськоi MicbKoi ради", якi стосуються виплати премii з

Itгоди ювiлейних, святкових та професiйних дат, нагородя(ення Вiдомчими вiдзнаками,

(ержавними та мiсцевими нагородами або з iнших пiдстав, Щi премiТ разового характеру i ви-

,nb.rytoru." за рiшенням Керiвника Пiдприемства. Такояt доповнений тl.З.2 в роздiлi 3

'Перiодичнi премii" словами наступного змiсry: " Якщо лiкар прийнятий на робоry на

rеповний робочий час кiлькiсть декларацiй, необхiдних для нарахування i виплати перiоди-

шоi премii, зменшуеться пропорцiйно встановленоi норми робочого часу".

}исryпили:
ПимкО Д.О., завiДувач амбулаторii зп/сМ J$ 2 м.Селидове, яка запропонувала прийняти
(оповненнЯ до колекТивногО договорУ КНП <Щентр первинноi медико-санiтарноТ допомоги
]елидiвськоi MicbKoi ради) на 2О|9-2024 роки в частинi виплат разових i перiодичних
rремiй.

iаперечень присутнiх не було.



Слухали:
Гумарову Н.А. - iнспектора з кадрiв, яка доповiла, що у зв'язку iз змiною в штатному розписi
пiдприемства назв окремих посад необхiдно внести змiни до додатку б Колективного до-
говору Пiдприсмства задля того, щоб працiвники не втрачали rrраво на отримання додаткових
вiдпусток за робоry в умовах ненормованого робочого дня. Були озвученi посади та за-

пропонована кiлькiсть днiв додатковоi вiдпустки.

Висryпили:
Лантух Л.М., лiкар загальноi практики-сiмейний лiкар ЗП/СМ J\b 1 м.Селидове, яка за-

пропонувала прийняти змiни до колективного договору КНП KI_{eHTp первинноТ медико-
caHiTapHoi допомоги Селидiвськоi MicbKoi ради> на 2019-2024 роки в частинi визначеного
перелiку lrосад, яким може встановлюватися ненормований робочий день та надаватися

додаткова вiдпустка.

Заперечень присутнiх не було.

Голосували:
кЗa> - 105 (проти) - немас (утрималися))- нема€.

Вирiшили:
Прийняти змiни та доповнення до колективного договору КНП <I_{eHTp первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги СелидiвськоТ MicbKoi ради) на 2019 -2024р.

Голова зборiв
Секретар & Н.А.Лило

К.К.Салiкова



Комунальне некомерцiйне пiдприемство <Щентр первинноi медико-санiтарноi
[опомоfи Селидiвськоi MicbKoi радп> (далi - Пiдприемство) в особi Щиректора Марченко
)лени Володимирiвни (далi - Керiвник), яка представляе iнтереси власника, з однiеi сторони

та
Трудовий колектив Пiдприсмства в особi Уповноваженого представника трудового

.олективу Кочкарьовоi Яни Володимирiвни (далi - Уповноважений представник), яка
повноважена на представництво Трудовим колективом (Протокол Jф 8 вiд 31.08.2018), з
,ругоi сторони

домовилися про наступне:

1. Внести змiни та доповнення у колективний доювiр Комунального некомерцiйного на
0|9-2024 роки (лалi - Щоговiр), схв€uIеного конференцiею трудового колективу (протокол Jrlb

вiд 21.08.2019 року) .

2. Сторони погодили:

2.|.В .Щодатку 1 "Положення rrро премiювання працiвникiв Комунiшьного
,екомерчiйного пiдприсмства "Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги Селидiвськоi
ticbKoi ради" :

dоповнumu п.2.2. ] в розdiлi 2 "Прелtit, якi лtоэtсуmь вuлlлачуваmuся усiлt tорацiвнuкаl,t
зuробнъtчi mа разово2о харакmеру) "i вl,tкласmu у насmупнiй реdакцit:

.2.| З нагоди ювiлейних, святкових та професiйних дffi, нагородх(ення Вiдомчими
iдзнаками, державними та мiсцевими нагородами або з iнших пiдстав за рiшенням
.ерiвника Пiдприемства працiвникам можуть виплачуватися премii разового характеру.

dоповнumu п.3.2 в розdiлi 3 "Перiоduчнi прелlit" i вuкласmu у насmупнiй реdакцii:

З.2. Нарахування i виплата перiодичних премiй, визначених цим роздiлом,
цiйснюеться лiкарям загальноi практики - сiмейним лiкарям, лiкарям-педiатрам, лiкарям-
орапевтам та ме.щпним сестрам, якi працюють в командi з лiкарем вiдповiдноi спецiалiзацii
1 умови отримання:

для лiкаря загальноТ практики - сiмейного лiкаря - не менше 900 декларацiй про
брання лiкаря;

для лiкаря-тераIIевта - не менше 1000 декларацiй про обрання лiкаря

для лiкаря-педiатра - не менше 450 декларацiй про обрання лiкаря.

Якщо лiкар прийнятий на робоry на неповний робочий час кiлькiсть декларацiй,
еобхiдних для нарахування i виплати перiодичноi премii, зменшуеться пропорцiйно
этановленоi норми робочого часу.

Якщо працiвник прийнятий на робоry в Пiдприемствi одночасно за основним мiсцем
оботи i за сумiсництвом на посадах лiкаря загальноi практики-сiмейного лiкаря, лiкаря-
едiатра та/або лiкаря-терапевта, нарацування премii здiйснюеться за основним мiсцем
эботи залежно вiд кiлькостi укладених декларацiй про обрання лiкаря.

2.2 В Додатку б "Перелiк посад працiвникiв, яким може встановлюватися
энормований робочий день та надаеться додаткова вiдпустка за робоry в умовах
энормованого робочого дня"

gнесmu зпtiнu i вuкласmu у насmупнiй реdакцii :

sd/



Nb

зlп
посада Кiлькiсть днiв

вiдпустки
1 Директор 1
2 Медичний директор ]
J Заступник директора з експертизи тимчасовоi непрацездатностi ]
4 Головний бухгалтер 7
5 Бухгалтер 7
6 EKoHoMicT 7
7 Iнспектор з кадрiв 7
8 Iнженер з охорони прачi 4
9 Iюltенер-прогрqмiст 4
10 Фахiвець з питань цивiльного захисту 4
11 Завiдувач го сподарства 7
l2 Юрисконсульт 4
lз Оператор комп'ютерного набору 4
l4 Секретар 4
15 Адмiнiстратор 4
16 Водiй автотранспортних засобiв 4

2.2 В ,Щодатку 9 "Склад робочоi KoMicii з контролю за виконанням колективного
цоговору"

. внесmu з.uiнt,t i вuкласпltl у насmупLliй реdакцii :

3. ЗмiнИ та доповНення дО ЩоговорУ е невiд'емноIо IIастиною ,Щоговору та набирають
lинностi з моменту заIвердження зборами трудового колективу КНП "IfeHTp первинноi
ледико -caнiTapHoi допомо ги С елидiв ськоi MicbKoi ради" .

4. цi Змiни та доповнення до Щоговору укладено у трьох примiрниках, якi мають
)днаковУ юридичнУ силу та зберiгаються по одному примiрнику у адмiнiстрацii
Iiдприемства, уповноваженого представника трудового колективу, органi, що здiйснюе
tовiдомну реестрашiю колективного договору.

4ректор КНП <Щентр первI{нноТ медико-
HiTapHoi допомоги Селидiвськоi MicbKoi
ди)

Уповноважений представник трудового
колективу

Я. В. Кочкарьова

року

3

Nb п/п п.I.Б Посада
Вц Адм н цrr

1 полiна Юлiя олександрiвна Засryпник директора
1 Бондаренко Тетяна Миколаiвна Головний бухгалтер
J Гуп,tарова Наталiя Анатолiiвна Iнспектор з кадрiв

ви колекти
1 Кочкарьов а Яна Володимирiвна Лiкар загальноi практики-сiмейний лiкар
,,

Сгорова Ксенiя Костянтинiвна Лiкар загальноi практики-сiмейний лiкар
3 Профатi,цова СвiT лана Миколаiвна Старша сестра медична
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