
СХВАЛЕНО

Загальними зборами трудового колективу 
КНП « Смілянська міська лікарня» СМР

Протокол № 1 
від 22 « жовтня» 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), 

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 
між адміністрацією та трудовим колективом 

КНП «Смілянська міська лікарня» СМР на 2015-2019 роки (із 
внесеними змінами та доповненнями від 14.11.2017) , 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 22.10.2020
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. Внесли зміни до Додатку № 3 «Перелік підрозділів, професій і посад 
працівників, які працюють в умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає 
право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер роботи» 
Колективного договору та доповнили розділи таблиці (№ п/п) переліком 
такого змісту:

№
п/п

Найменування професії, посади

Тривалість 
додаткової 
відпустки в 
календарних 
днях

Підстава

4 - лікар-інтерн 7 р.17 п.132
10 - старша сестра медична операційна 7 р.17 п.133

II. Внесли зміни до додатку № 4 Колективного договору та виклали в 
наступній редакції

ПЕРЕЛІК
посад працівників з ненормованим робочим днем, 

що дає право на щорічну додаткову відпустку

Загальна

№
п/п

Тривалість тривалість

Найменування посади додаткової щорічної
відпустки відпустки

(календарних днів) (календарних
днів)



1 . Директор 7 31
2. Медичний директор 7 31
3. Заступник медичного директора 

з медсестринства
7 31

4. Г оловний бухгалтер 7 31
5. Начальник від ділу кадрів 7 31
6. Інженер з охорони праці 7 31
7. Завідувач складу 2 26
8. Завідувач господарства 3 27
9. Заступник головного бухгалтера 7 31

10. Юрисконсульт 7 31
11. Економіст з праці 7 31
12. Інспектор з кадрів 7 31
13. Бухгалтери усіх найменувань 7 31
14. Секретар-друкарка 7 31
15. Агент з постачання 4 28
16. Оператор комп’ютерного набору 7 31

Члени узго,

Від адмі 
органі

М.М.

профспілкової

Н.Г. Онойко

В.В. Машаровська

М.Г Сікач

. Білохвост

К.І. Чупир

Т.Б. Тодоро] о


