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Зміна та доповнення до колективного договору 
На 2017-2022 роки між адміністрацією КНП «Смілянської 

міськоїСтоматологічної поліклініки» СМР. 
та трудовим колективом КНП «Смілянської міської 

стоматологічноїполіклініки» СМР

Додаток №4 
до

колективного договору 
на 2017-2022 роки

Розділ V 

Оплата праці

5 .1 3  П роводити п ідвищ ен ня п осадов и х  окладів

Керівникам структурних підрозділів - лікарям посадові оклади 
встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних 
спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за 
якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, 
який вони очолюють), з урахуванням підвищення на 10-25 відсотків у 
залежності від обсягу роботи:

б) для інших керівників структурних підрозділів (відділень, кабінетів, 
лабораторій, відділів тощо) - лікарів у таких розмірах:

- на 10 відсотків - при кількості посад лікарів, посад професіоналів з 
повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у 
підрозділі згідно зі штатним розписом до 3 одиниць включно (з урахуванням 
посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів- 
нггернів);

- на 20 відсотків - при кількості посад лікарів, посад професіоналів з 
повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у 
підрозділі згідно зі штатним розписом понад 3 до 6 одиниць включно (з 
>рахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування 
посад лікарів-інтернів);



- на 25 відсотків - при кількості посад лікарів, посад професіоналів з 
повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у 
підрозділі згідно зі штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням посад 
керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів- 
інтернів), (п. 2.2.3 наказу)

Члени узгоджувальної комісії:

Тригубчак О.Ю. 

Сергієнко О.В.



ПРОТОКОЛ № 1

трудового колективу КНП «Смілянська міська стоматологічна 
поліклініка» СМР від 05 .01.2022 року

Присутні: 46 чоловік 
Відсутні: 13 чоловік

Порядок денний:
1. Про зміни та доповнення до колективного договору КНП «Смілянська 

міська стоматологічна поліклініка» СМР на 2017-2022 роки.

СЛУХАЛИ: в.о. директора Тригубчака О.Ю., про необхідність внесення 
змін і доповнень в колективний договір в розділ V «Оплата праці» п.5.13 
«Про підвищення посадових окладів». Дані зміни необхідно внести в зв’язку 
з зауваженнями перевірки закладу головними спеціалістами відділу 
фінансового контролю та аудиту Смілянської міської ради.

ВИРІШИЛИ: внести зміни та доповнення до колективного договору 
закладу на 2017-2022 роки в розділ «Оплата праці» п.5.13 «Про підвищення 
посадових окладів».

ЗА - 46 чоловік 
ПРОТИ: -

РІШЕННЯ ПРИНЯТО.

Голова зборів: О.В.Сергієнко

Секретар зборів: Т.І.Ганжа


