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Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим 
колективом Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Смілянської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Смілянської міської ради (далі —  Підприємство) в особі 
в.о. головного лікаря Журавля Максима Валентиновича (далі — Керівник), 
який представляє інтереси адміністрації, з однієї сторони та Профспілковий 
комітет первинної профспілкової організації Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської 
міської ради в особі голови Профспілкового комітету Ясногородського 
Максима Вікторовича (далі —  Профспілковий комітет), який уповноважений на 
представництво трудовим колективом, з другої сторони домовилися про 
наступне:

1. Викласти в новій редакції додаток № 8 про перелік посад медичних 
працівників Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Смілянської міської ради, при роботі на яких 
використовуються дезінфікуючі засоби що дає право працівникам на доплату в 
розмірі 10% посадового окладу.

2. Ці зміни та доповнення до Договору укладено у трьох примірниках, які 
мають однакову юридичну силу та зберігаються по одному примірнику в 
адміністрації Підприємства, Профспілковому комітеті, та органі, що здійснює 
повідомну реєстрацію колективного договору.
3. Зміни та доповнення до Договору є невід’ємною частиною Договору та 
набирають чинності з 01 жовтня 2019 року.

В.о. головного лікаря Голова Профспілкового комітету
КНП «ЦПМСД» СМР



ДОДАТОК № 8 

ПЕРЕЛІК

посад медичних працівників Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської 
міської ради при роботі на яких використовуються дезінфікуючі засоби, що 

дає право працівникам на доплату в розмірі 10% посадового окладу

•  Сестра медична процедурного кабінету та пункту щеплення;
•  Сестра медична загальної практики -  сімейної медицини (робота пов’язана з 

дезінфікуючими засобами);
•  Акушерка (оглядового кабінету);
•  Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця);

В.о. головного лікаря 
СМР

В. Журавель

- ■ 2019 року
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