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ЗАТВЕР.ЩЖУЮ:

зор

о.ю. ипак М.В.

р.

<<.Щеякi питання оплати працi медичних
працiвникiв пiдпри€мства>>

1. На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12 сiчня 2022 р.

Nя 2 <,щеякi питання оплати працi медичних працiвникiв заюrадiв охороЕи

.доро"'"о, розмiр нарахованоi заробiтноi плати медичIlим працiвникам

riHir пзос'гКu iоР.ч повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi

установлюеться у межах фонду оплати працi :

- на piBHi не менше 20000 гривень лiкарям (KpiM лiкарiв-iнтернiв) та

професiонша}I з вищоЮ ЕемедичноЮ освiтою, якi допущенi до медичноi

дiяльностi в закJIадах охорони здоров'я;

- на piBHi не менше 13500 гривень дJUI посад молодших спецiалiстiв з

медичною освiтою (фахових молодших бакалаврiв), фахiвцям з початковим

pi"He, (короткий циЙ) вищоi медичноi освiти, першим (бакалаврський) piBHeM

вищоi медичноi освiти i магiстрiв з медсестринства ;

- доплати за нiчнi черryвання здiйснювати керуючись наказом Jф 308/519 вй
05.10.2005 р. MiHicTepciBa працi та соцiальноi полiтики Украiни та MiHicTepcTBa

охорони здЪров'я Украiни <Про впорядкування ylltoB ОПЛаТи працi працiвникiв

закладiв о*оро"' здЬров'я ,Ь y"ru"o, соцiального змисту населсння>>, якi

нараховуються вище заробiтноТ плати медичних працiвникiв,

Проводити диференцiацiю заробiтноi плати медичним працiвникам КНП
(зоспк) Зор у межах фонду оплати працi шляхом вст.lновлення доплат та

надбавок з урахуваЁням 
^ 

скJIадностi, вiдповiдаrrьностi та умов виконуваноi

роботи, квалiфiкацii працiвника, результатiв його роботи,
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Установити посадовий ошtад:

керiвнику пiдприемства - розмiр посадового ошrаду дорiвнюе < lб0 % вiд
середньоi заробiтноi плати медичних працiвникiв за лiкарськими посадами
пiдприемства (згiдно постаЕови КМУ вiд 15.12.202l р.Nэl334 кПро внесенrrя
змiн до постанови КМУ вiд 19.05.1999 р. }lb859 тавiд25.04.2018 р.JФ 410).

Керуючись н.лказом J{b 308/519 вiд 05.10.2005 р. MiHicTepcTBa працi та
соцiальноi полiтики УкраiЪи та MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи кПро
впорядкування умов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров'я та
установ соцiального y""rу населення) встtшовити посадовий оклад:

заступнику директора з економiчних питань - на 5yо нижче за посадовий
окJIад директора пiдприемства;

головному бухгалтеру пiдприемства - на l0% нижче за посадовий оклад
директора пiдприемства;

Проводити диференцiацiю заробiтноi IuIати з ypaxyBaHHrIM вiдповйальностi
(оплачрати зверху заробiтноi плати) :

- завiдувачцi вiддiлу заготiвлi KpoBi ii компонентiв, та карантинiзацii
.IuIазми- 20%

- завiдувачцi клiнiко-дiагпостичноi лабораторii'-20 %
- завiдувачцi вiддilry комIшектуваннrI донорських калFiв- 10 %
- завiдувачцi вiддiry контролю якостi- 10 %
- завiдувачцi бакгерiологiчною лабораторiею-10 %

Лiкарям (KpiM лiкарiв-iнтерпiв) та професiонЕulам з вищою немедичЕою
освiтою, якi допущенi до медичноi дiяльностi в закладах охорони здоров'я:

- вища квалiфiкацiЙна категорiя- 7 Yо до заробiтноi тшrати ;

- перша квалiфiкацiйна категорiя-5 О/о до заробiтноi плати ;

- лруга квалiфiкацiЙна категорiя 1Yо до заробiтноi плати .

Для посад молодших спецiалiстiв з медичною освiтою (фахових молодших
бакшаврiв), фахiвцям з початковим piBHeM( короткий цикл) вищоi медичноТ
освiти, першим (бакмаврський) piBHeM вищоi медичноi освiти i магiстрiв з
медсестринства :

- вища квалiфiкацiйна категорiя- 7 Yо до заробiтноi rrлати ;

- перша квалiфiка$iйна категорiя-5 Ой до заробiтrrоi плати ;

- друга квалiфiкацiйна категорiя 1Yо до заробiтноi плати .
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У разi встановленнlI медичЕому працiвнику неповного робочого дня або

неповного робочого тижня, а також пiд час невиконання працiвником у повному
обсязi встановленоi нqрми тривалостi робочого часу вимога щодо розмiру оплати
працi, передбачена пiдпунктом l пункry 1 постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 12 сiчня 2022 р. Л! 2 <.Щеякi питаЕнrI оплати працi медичних працiвникiв
закладiв охорони здоров'я>, заробiтна плата Еараховуеться пропорцiйно до
вiдпрацьованого часу.

2. Заробiтну плату працiвникам пiдприемства виIшачувати два раj}и в мiсяць:
перша частина заробiтноi плати (аванс) - 15 числа поточного мiсяця, а

заробiтна плата за друry половину мiсяця- З0 числа поточного мiсяця,

3. Надавати .rрччi"""*ч, Пiдприемства на пiдставi ik письмовоi заяви в

обов'язковому порядку вихiднi днi, оплата яких здiйсrпоеться з розрахунку
посадового окJIаду:
- у зв'язку з днем народження працiвника - 1 день, який надаегься в .Щень
ЕародженнrI;
- в перший та останнiй день уrбового року - батькам (опiкунам), дiти якrл<

навчаються у початковiй школi (1-4 кrrаси) та вигryскЕих кJIасах ( 9 та l1) -
l день;

- у зв'язку з одруженшIм працiвника чи одруженнrIм дитини працiвника - до 3-х
днiв;
- при народженнi дитини - батьковi - l день.
- у зв'язку iз смертю одного з членiв подружжя або близькlос родичiв (6ез

урЕlхрzlння часу на проМ) - до 3 -х днiв. Замiнити п.2.1.35. на п.3.
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Протокол }lb 1

зборiв трудового колективу

КНП "Закарпатська обласна стапцiя переJIIIвання KpoBi " ЗОР

м. Ужгород

За списком трудового колективу : 70 осiб

Присутнi на зборах : 52 осiб

вiд20.01.2022 р.

Порядок денний :

1.Обрання голови i секретаря зборiв трудового колективу КНП "Закарпатська
обласна станцiя переливаЕня KpoBi " ЗОР.

2.Обговорення та схваленшI змiн та доповнень до колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю та трудовим колективом КНП "Закарпатська обласна станцiя
переливання KpoBi " ЗОР на 2022 - 2025 роки .

З першого питанвя цорядку денного :

Слухали : Турянчич Оксану Юрiiвну - голову ППО КНП "Закарпатська
обласна станцiя переливання KpoBi " ЗОР , яка запропонув€ца обрати головою
зборiв трудового колективу Хрипак Мирославу Володимирiвну - в.о. директора
КНП "Закарпатська обласна станцiя переливаннlI KpoBi " ЗОР , а секретарем
зборiв Гавей Свiтлану Петрiвну - завiдувачку бактерiологiчною лабораторiсю
КНП "Закарпатська обласна станцiя переливання KpoBi " ЗОР .

Учасники зборiв не надавали iнших пропозицiй щодо кандидатури голови та
секретаря зборiв .

Ухвалили:

1.Обрати головою зборiв трудового колективу Хрипак Мирославу
Володимирiвну - в.о. директора КНП "Закарпатська обласна станцiя
переливання KpoBi " ЗОР .

Голосували " за " - 52, " проти "- 0," утримались " - 0 .

Рiшення прийнято одноголосно .

2.Обрати секретарем зборiв Гавей Свiтлану Петрiвну - завiдувачку
бактерiологiчною лабораторiсю КНП "Закарпатська обласна станцiя
переливання KpoBi " ЗОР .



Голосували " за" - 52., " проти "- 0 ," утримались " - 0

Рiшення прийнято одноголосно .

З другого питання порядку денного :

Слухали:

хрипак Мирославу Володимирiвну - в.о. директора Кнп "закарпатська

обласна станцiЯ переливаннJI KpoBi " ЗОР , яка повiдомила про необхiднiсть

розгJUIнутИ на збораХ -грудовогО колективу проект змlн та доповнення до

колективного договору мiж адмiнiстрацiею та 1рудовим колективом Кнп
''Закарпатська обласна стапцiя переливаIIЕя KpoBi n, ЗоР на 2022 - 2025 роки ,

пiдготовлений робочою комiсiею з пiдготовки проекгу змiн та доповнень до

колективного договору .

турянчич оксана юрiiвна - голова Iшо кнп,озакарпатська обласна станцiя

переливання KpoBi " ЗОР повiдомила,що проект змiн та доповнень до

колективного договору передбачае деякi питаЕIIя оплати працt медичних

працiвникiв пiдприемства, а саме:

1) на виконаНня постановИ КабiнетУ MiHicTpiB Укра'rЪи вiд 12 сiчня 2022 р.

J\! 2 <,щеякi питання оплати працi медичних працiвникiв закладiв охорони

здоровlя): розмiр HapaxoBaHoi заробiтноi плати медичним працiвникам КНП
<зdспк> Зор.u повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму прачi

установлюеться у межах фонду оплати працi :

на piBHi не менше 20000 гривень лiкарям (KpiM лiкарiв-iнтернiв) та

професiоналам з вищою немедичною освiтою, якi допущенi до медичноi

дiяльностi в закJIадах охорони здоров'я;
на piBHi не меЕше 13500 гривень для

медичною освiтою (фахових молодших бакалаврiв), фахiвцям з початковим

piBHeM (короткий цикл) вищоi медичноi освiти, першим (бакалаврський) piBHeM

вищоi медичноi освiти i магiстрiв з медсестринства ;

_ доплати за нiчнi черryвання здiйснювати керуючись наказом Ns 308/519 вiд

05.10.2005 р. MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики Украiни та MiHicTepcTBa

охорони здЪров'я Украiни <Про впорядкування у {ов оплати працi прачiвникiв

закладiВ о*ороrr' зjЬров'я та установ соцiального з€lхисту населенпя>>, якi

нараховуються вище заробiтноi плати медичних працlвникlв,

проводити диференцiацiю заробiтноi плати медичним працiвникам Кнп
(ЗоСIIк) ЗОР у межаХ фонду оплати працi шляхом встановлення доплат та

надбавок з урахуваНшм скJIадностi, вiдповiдальностi та умов виконуваноi

посад молодших спецiалiстiв з

роботи, квалiфiкацii працiвника, результатiв його роботи.



Установити посадовий оклад:

керiвнику пiдприемства - розмiр посадового окладу дорiвнюе < lб0 % вiд
середньоi заробiтноi плати медичних працiвникiв за лiкарськими посадами
пiдприемства (згiдно постанови КМУ вiд l5.|2.202L р.Nчl334 <Про внесення
змiн до постанови КМУ вiд 19.05.1999 р. },{!859 та вй 25.04.2018 р.JФ 4l0).
Керуючись наказом Ns 308/5l9 вiд 05.10.2005 р. MiHicTepcTBa працi та соцiальноТ

полiтики УкраiЪи та MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи пПро
впорядцуванЕrI умов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров'я та

установ соцiального захисту населенЕя), встановити посадовий оклад:

заступнику директора з економiчних питань - gа 5Yо нижче за посадовий
окJIад директора пiдприемства;

головЕому бухгшrтеру пiдприемства - на 10% Еижче за посадовий оклад

директора пiдприемства;

Проводити диференцiацiю заробiтноТ плати з урахранням вiдповiдальностt
(оплачувати зверху заробiтноi плати) :

завiдувачцi вiддiлу заготiвлi KpoBi iT компонентiв, та карантинiзацii
плазми-20Yо

- завiдувачцi клiнiко-дiагностичноiлабораторii-20 %
- . завiдувачцi вiддiлу комIшектуваЕня доЕорських кадрiв- 10 %

- завiдувачцi вiддiлу контролю якостi- l0 О/о

- завiдувачцi бактерiологiчною лабораторiею- 10 %

Лiкарям (KpiM лiкарiв-iнтернiв) та професiоналам з вищою немедичною
освiтою, якi допущенi до медичноi дiяльностi в закJIадах охорони здоров'я:

- вища квалiфiкацiйна категорiя- 7 Yо до заробiтноi плати ;

- друга квалiфiкацiйна категорiя 1Yо до заробiтноi плати .

Для посад молодших спецiалiстiв з медичною освiтою (фахових молодших
бакалаврiв), фахiвцям з початковим piBHeM( короткий цикл) вищоi медичноi
освiти, першим (бака-тrаврський) piBHeM вищоi медичноi освiти i магiстрiв з

медсестринства :

- вища кваlriфiкацiЙна категорiя- 7 Yо до заробiтноi плати ;

- перша ква;riфiкацiйна категорiя-5 % до заробiтноi плати ;

- друга квалiфiкацiЙна категорiя -3 Yо до заробiтноi плати .

У разi встановлення медичному працiвнику неповного робочого дня або
неповного робочого тижtul, а також пiд час невиконання працiвником у
повному обсязi встановленоi норми тривЕIлостi робочого часу вимога щодо

розмiру оплати працi, передбачена пiдпунктом l пункry 1 постанови Кабiнеry



MiHicTpiB Украiни вiд l2 сiчня 2О22 р. Л! 2 <.Щеякi питаннJI оплати працi
медичних працiвникiв закладiв охорони здоров'я>), заробiтна плата
нараховуеться пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

2) ЗаробiтнУ плату працiвникам пiдприемства виплачувати два рази в мiсяць:
перша частина заробiтнот плати (аванс) - 15 числа поточного календарного
мiсяця, а заробiтна плата за другу половину мiсяця- 30 числа поточного ,iсrц".

3) Надавати працiвникам Пiдприемства на пiдставi ix письмовоi змви в
обов'язковому порядку вихiднi днi, оплата яких здiйснюеться з розрахунку
посадового окладу:
- у зв'язкУ з днеМ народженшI працiвника - l день, який надаеться в .Щень
народження;
- в перший та останнiй день учбового року - батькам (опiкунам), дiти яких
навчаються у початковiЙ школi (1-4 юlаси) та випускЕих кJIасах ( 9 та 1l) -
1день;

- у зв'язку з одруженням працiвника чи одруженням дитини працiвника - до 3-х
днiв;

при народженнi дитини - батьковi - 1 день.
- у зв'язку iз смертю одного з членiв подружжя або близьких родичiв (без
урахування часу на проlЪд) - до З -х днiв. Замiнити п.2.1.35 на п.3.
ФантиЧ Марiя AHToHiBHa - завiдувачка вiддiлу комплектування донорських
кадрiв , яка у сво€му виступi пiдтримала проект змiн та доповнень до
колективного договору та запропонувала проголосувати за його схвалення .

Iваниш оксана Василiвна - завiдувачка вiддiлу заготiвлi kpoBi ii компонентiв та
карантинiзацii плазми , яка також пiдтримала проект змiн та доповнень до
колективного договору .

Ухвалили:

схваJIити змlни та доповнення до колективного договору мiж адмiнiстрацiею та
1рудовим колективом КНП "Закарпатська обласна станцiя переливання KpoBi ''
ЗОР на 2022-2025 pora.

Голосувми (( 
заt,L _ 52 , " проти ''- 0 ,'' утримались.. - 0 .

Рiшення прийнято одноголосно .

оскiльки порядок денний вичерпано , голова оголосив збори трудового

М.В. Хрипак

С.П. Гавей

колективу КНП "Закарпатська обласна станцiя переливаЕшI KpoBi " ЗОР
закритими .

Голова зборiв

Секретар зборiв
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