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СХВАЛЕНО

Загальними зборами трудового колективу 
КНП « Смілянська міська лікарня» СМР

Протокол № 1 
від 25 «лютого» 2021

Зміни та доповнення до Колективного договору 
між адміністрацією та трудовим колективом КНП 

«Смілянська міська лікарня» СМР на 2015-2019 роки (із 
внесеними змінами та доповненнями від 14.11.2017, 

22.10.2020, 17.12.2020) зареєстрованого управлінням праці 
та соціального захисту населення від 27.08.2015 року, 

реєстраційний номер 187, пролонгованого до грудня 2021 
року, зареєстрованого управлінням праці та соціального 

захисту населення від 12.08.2020

м. Сміла
2021 р.



Зміни та доповнення до Колективного договору 
між адміністрацією та трудовим колективом КНП «Смілянська міська 
лікарня» СМР на 2015-2019 роки (із внесеними змінами та доповненнями від 
14.11.2017, 22.10.2020, 17.12.2020) зареєстрованого управлінням праці та 
соціального захисту населення від 27.08.2015 року, реєстраційний номер 187, 
пролонгованого до грудня 2021 року, зареєстрованого управлінням праці та 
соціального захисту населення від 12.08.2020

м. Сміла 25.02.2021

З метою сприяння регулювання трудових відносин , соціально- економічних 
прав працюючих і узгодження інтересів працівників і власників КНП 
«Смілянська міська лікарня» СМР та уповноважених ним органів, 
адміністрація КНП «Смілянська міська лікарня» СМР в особі в. о директора 
Стогнія Миколи Миколайовича ( надалі Роботодавець) з однієї сторони та 
трудовий колектив КНП «Смілянська міська лікарня» СМР в особі голови 
Первинної профспілкової організації КНП «Смілянська міська лікарня» СМР 
Демків Наталії Олександрівни (надалі профспілковий комітет) з другої 
сторони внесли зміни та доповнення до діючого колективного договору про 
наступне
І. Доповнили колективний договір додатком № 20 такого змісту:

Додаток № 20 до колективного договору
на 2015-2019 роки 
пролонгований до 
грудня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення доплати до заробітної плати медичним та іншим 
працівникам КНН « Смілянська міська лікарня» Смілянської міської 
ради, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-Cov-2 та тим, що 
забезпечують життєдіяльність населення

Установити доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам 
КНП «Смілянська міська лікарня» СМР, що надає медичну допомогу хворим 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19 ,спричинену коронавірусом 
SARS-Cov-2 та тим, що забезпечить життєдіяльність населення:

- Керівникам з числа лікарів ( директор, медичний директор, завідувач, а 
також заступникам директорів), лікарям (незалежно від посад),



професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущенні до 
медичної діяльності в закладах охорони здоров’я у розмірі 70% 
посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної 
тарифної сітки

- Фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженими 
Міністерством охорони здоров’я України у розмірі 50% мінімальної 
заробітної плати, встановленої діючим законодавством на 01 січня 2021

- Молодшим медичним сестрам у розмірі 25 % мінімальної заробітної 
плати, встановленої діючим законодавством на 01 січня 2021 року

Установити доплату згідно переліку посад медичних та інших працівників 
закладу Затверджений наказом МОЗ від 3 вересня 2020року №2021( у редакції 
наказу МОЗ від 29.09.2020р №2215)

Установлена доплата не враховується під час встановлення доплат 
медичним та іншим працівникам, визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 березня 2020 р. № 246 "Деякі питання оплати праці медичних 
та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2" 
(Офіційний вісник України, 2020р., № 29, ст. 1042).

Доплата не враховується під час обчислення розміру заробітної плати 
працівника для забезпечення її мінімального розміру. При розрахунку доплати 
потрібно враховувати фактично відпрацьовані години працівників.

Доплата застосовується з 01.01.2021 на строк дії Договору з НСЗУ « Про 
перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг» 
(ПАКЕТ 33)

Доплата здійснюється за рахунок коштів виділених у встановленому
ЭУГО-19,

року



Зміни та доповнення до колективного договору підписали:

Від роботодавця: Від Профспілкового комітету

Стогній

^2021 р.

В.о.
ська міська

Н.О. Демків

2021 р.


