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flеякi питання оплати працi

медичних та iнших працiвникiв КНП

"3акарпатський протипухлинний центр" ЗОР

Сторони домовились :

У зв'язку з встановленням карантину та продовженням запровадження

обмежувальних п ротиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню

на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби cov|D-19, спричиненоi

KopoнaBipycoM SARS-CoV-2 з01.04.2021 рокуздiЙснюватидоплатидо
заробiтноi плати медичним працiвникам в розмiрi:

Лiкарському персоналу в розмiрi 3769,50 грн.

Середньому медичному персоналу в розмiрi 2500,00 грн.

Молодшому медичному персоналу в розмiрi 1250,00 грн.

Рештi персоналу в розмiрi 1000,00 грн.

Працiвникам якi залученi в TecryBaHHi експрес-тестами на антиген до
KopoHaBipycy

SARS-CoV-2 в розмiрi 3000,00 грн.

flоплати здiйснювати на час дii карантину в Украiнi.
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ПОЛОЖЕНIIЯ

про премiювання працiвникiв

l. Положення про премiюваЕня (далi - Положення) вводиться, щоб

посилитИ мотивацiю працi та пiдвицшти вплив матерiального стимулюваннrI

на якiстЬ i кульryру медичного обсrryговуваннrl, зростаrшul продуктивностi

працi, якiснЬго TJ 
"*асного 

викоЕаIIнJI iнших видiв робiт, якi забезпечують

дiяльнiсть Закладу.

2. .Щiя ПоложеЕнJI поширюеться на Bcix працiвЕикiв Заклалу,

3. Премiю нарЕD(овують кожному працiвнику зщIежно вiд показвикiв

дiяльностi з.lкJIадУ (струкryрного пiдроздilry), особистого вЕеску в загапьнi

результати роботи пiдроздirry, закпаду.

Граничними розмiрами в межах фонду оплати працi премiю

не обмежують.

4. Премiю можугь виплачвати за пiдсумками роботи за мiсяць, квартал,

пiврiччя, за pik або до професiйних свят. Премiю виIшачують, якщо

прЙiвниК 
""Koru" 

о""оЪ"i,rо**Еики дiяльIlостi Закладу й залежпо вiд

особистого вIIеску кожного працiвника.

5. Премiювати працiвЕикiв можуть за наявностi коштiв до:

П державних; професiйних свят;

П ювiлейнrх дат працiвникiв: 50 poKiB - 3000,00 грн., б0 poKiB - 4000,00

грн.,70

poKiB - 5000,00 грн., 80 poKiB - б000,00 грн.

П у зв'язку з отримЕIIIнJIм медаrri - З000,00 грн.

П у зв'язку з отримЕlIIЕя граI\4оти моз - l посадовий оштад,

П у зв'.язку з отримчlннJI ордеЕу V ступеню - 1 посадовий оклад,



П у зв'язку з отримаIIнJI ордеЕу IV ступеню - 2 посадовi окJIади.

П у зв'язку з отримчшня ордену III сryпеню - 3 посадовi окJIади.

П у зв'язку з отриманЕя ордеку II ступеню - 4 посадовi окпади.

П у зв'язку з отримацнrI ордеЕу I сryпеню - 5 посадових окладiв.

П у зв'язку з звЕшня Героя УкраrЪи та прирiвнянlас - б посадових окладiв.

П пiд час звiльнення у зв'язку з виходом на пепсiю працiвникiв, якi
вiдпрацювали в закладi 15 i бiльше poKiB;

П ювiлейних дат Закладу та структурних пiдроздiлiв.

6. В окремих випадках працiвникам можуть виIшачувати разову премiю:

П за виконання особливо важливоi роботи;

П з вагоди ювiлейних дат та на честь святкових дат;

П за високi досяпIеннrI в працi та визяачнi засJryги у громадському життi.

7. Премiю можуть виIшачувати також, щоб заохотити працiвника
до високопродуктиввоi та високоякiсноi роботи.

8. Розмiр премii визначЕ!ють у вiдсотковому спiввiдношеннi до
посадового окл4ду за фактично вИпрацьований час або в концретному
розмiрi у виглядi фiксованоi срли вiдповiдно до особистого внеску кожцого
працiвника в загальнi результати робом.

Премiю виплачують за р€rхуЕок eKoHoMii фонду оплати працi.

9. Роботодавець визпача€ розмiр премii:

П cBoiM заступникЕlм, керiвникам структурЕЕх пiдроздiлiв (вiддiлень,
кабiнетiв, лабораторiй тощо) Закладу;

П iншим медичним працiвникам та спецiшriстам (у виняткових
випадках);

П працiвникам фiнансово-економiчноi та виробничо-господарськоi
дiяльпостi.

Керiвники вiддiлень, лабораторiй, кабiнетiв та iншю< cTpyкryptrиx
пiдроздiлiв за погодженням iз профгрупою (за HMBHocTi) вкrначають розмiр



премii працiвникам вiдповiдних пiдроздiлiв i подають Еа затвердженIIJI

Роботодавцю.

10. За наявностi простроченоi заборгованостi з виплати заробiтноi плати

працiвникiв не премiюють.

1 1. Дя оцiнювання дiяльностi вiддiлень, кабiнетiв, лабораторiй та iнших

лiкуваьно-Дiагностичних пiдроздiлiв Заклалу застосовують критерii

премiювання:

п вiдсутнiсть обцрунтованих скарг на piBeHb якостi лiкування та культури

обслуговування;

П виконання стандартiв дiагностики, обстеження та лiкування;

П полiпшення показникiв роботи;

l упровадження нових методiв лiкування;

п вiдсутнiсть порушень у дiяльностi пiдроздiлу за результатами

перевiрки ЪикоItання ix показникiв дiяльностi тощо,

.ц,ля струкryрних пiдроздiлiв, якi не зайнятi безпосередньо наданням

медичноi допомоги, показЕики для премiювання визначають з огляду

,"?"r-p.r"i функчii та дiяльнiсть вiдповiдних пiдроздiлiв (служб):

П у фiнансово-економiчних пiдроздiлах:

П ведення планово-фiнансовоi та облiковоi дiяльностi вiдповiдно до

вuмог чинного законодавства;

П своечасне та якiсне подання статистико-фiнансовоi звiтностi до органiв

державноi влади;

П у господарсько-виробничих:

п технiчна справнiсть та безперебiйне функчiонуваЕня мереж,

ya"**y"u"rr", обладнання, машин, механiзмiв, автомобiлiв;

П економiя, планове використаннJI паJIивltо-мастильних та iнших

витратних матерiалiв тощо.



BlE:
12. Прачiвника можуть позбавити премii частково або повнiстю, якщо

П порушуе медичну етику й деонтологiю;

П несвоечасно й неякiсно виконуе cBoi виробничi завдання та функцii;

П систематично запiзнюеться на роботу;

,l не виконус або неналежно виконуе функцiональнi обов'язки;

П приходив на роботу в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або
токсичного

сп'янiння;

П проryлював роботу (зокрема й був вiдсутнiй на робочому мiсцi без
поважних

причин понад три години);

] понiс дисциплiнарну вiдповiдаllьнiсть за порушеЕня трудовоi
:исциплiни,

ненаJIежне виконаЕня посадових обов'язкiв, правил внутрiшнього
трудового

розпорядку тощо;

П порушував правила охорони працi, технiки безпеки, протипожежноi
безпеки.

l 3. Пiдстава для нарахування премii - данi бухгалтерськоi та
статистичноi звiтностi й аналiз виконання показникiв дiяльностi.

l4. Розмiр премii можна збiльшувати у зв'язку з роботою працiвникiв

у вихiднi, святковi та неробочi днi, а також понад установлену норму

робочого часу.

1 5. Премii не виплачують працiвникам за час перебування у вiдпустках,
тимчасовоi непрацездатностi, навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацii
(KpiM премii до професiйного свята - Дня медичного працiвника).

16. Премiюванню пiдлягають працiвники, якi вiдпрацюваJIи в Закладi
протягом усього перiоду, за який здiйснюють премiювання. Працiвникам,
яких прийняли на роботу пiсля початку звiтного перiоду, премiю



за фактичЕо вiдпрацьованиЙ час можугь виплачувати пропорцiйно

"ioip"ui""""o*y'ru.y 
або за окремим спiльним рiшенням

Роботодавця та Профкому в повЕому обсязi,

17. якщО працiвниК працюе на yN{oBax неповЕого робочого двя або

Ееповного робочого ,"*й, премiю нараховують Еа загальних пiдставах,

18. Прачiвникам, якi звiльняються з роботи в перiод, за який провадиться

пр.riю"а"н' (мiсяць, квартал), премiю не виплачують, за виIIятком

праuiвникiв, якi звiльняються у зв'язку з:

] призовом або вступом на вiйськову службу до Збройних сил Украiни,

нацiональноi

гвардii УкраТни;

! переведенНям у встановленому порядку на роботу до iншого

пiдприемства,

закладу;

П скороченням чисельностi 1штаry) прачiвникiв;

П виходом на пенсiю;

П станом здоров'я,

19. Премiю виплачують працiвникам на пiдставi наказу по Закладу,

20. Керiвнику Закладу премiя виплачустъся вiдповiдно до постанови

КМУ вiд 19.05.1999 ро*у ltп'ВSЯ (iз змiнами i доповненнями):

за пiдсумками роботи за:

квартаЛ - у розмiрi до трьох мiсячних посадових окладiв керiвника

пiдприсмства;

piK - у розмiРi до двадцяти чотирьох мiсячних посадових окладiв

керiвника

пiдприемства.

21. Керiвникiв структурЕих пiдроздiлiв премiюють за показЕиками

дiяльностi пiдрозлiлу,
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Пйписи CTopiH

Голова Первиняоi профспiлковоi органiзачii
КНП "Закарпатський протипцлинний

uентр" ЗОР
Професiйноi спiлки працiвникiв охорони

здоров'я УкраТни
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