
СХВАЛЕНО

Загальними зборами трудового колективу 
КНП « Смілянська міська лікарня» СМР

Протокол № 2 
від 17 « грудня» 2020

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 ) 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
2020 р.



Зміни та доповнення до Колективного договору 

КНП «Смілянська міська лікарня» СМР на 2015-2019 роки (із 

внесеними змінами та доповненнями від 14.11.2017, 22.10.2020) ,

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

прийняті на загальних зборах трудового колективу

м. Сміла 17.12.2020

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, і 

трудовий колектив КНП « Смілянська міська лікарня» СМР в особі голови 

Первинної профспілкової організації Демків Наталії Олександрівни (надалі 

профспілковий комітет) з другої сторони внесли зміни та доповнення до 

колективного договору про наступне:

І. Доповнили пункт 6.10 підрозділу «Роботодавець зобов' язується» розділу 

VI «Охорона праці та здоров'я» Колективного договору підпунктом 6.10.1 

такого змісту:

«Провести страхування медичних працівників, задіяних в ліквідації та 

боротьбі з коронавірусною інфекцією(пандемія) в період запровадження на 

території України карантину, за програмою «AHTI-COVID» на випадок 

виникнення розладу здоров'я у Застрахованої особи внаслідок лабораторно 

підтвердженої коронавірусної інфекції (що викликана вірусом SARS -  CoV -  

2 (COVID-19)) або її ускладнень, що потребує невідкладної медичної 

допомоги в умовах стаціонару».



Члени узгоджув 

Від адміністр 

М.М. Стогні

A. О. Мусієнко 

Л.О. Проценко

B. В. Машаровська 

М.Г Сікач ^

;офспілкової організації 

Лемків

Рясна 

В.О. Мачулка 

БілохвостМ (&і.в.
К.І. Чупир

Т.Б. Тодорова



Зміни та доповнення до колективного договору підписали:

Від роботодавця:

В.о. директ 
КНП « Смі. 
лікарня» С

» г

Від Профспілкового комітету

а міська

.О. Демків

2020 р.


