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Зміни та доповнення до Колективного договору 
між комунальним некомерційним підприємством 

«Чернеччинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чернеччииської сільської ради та Радою трудового колективу 

комунального некомерційного підприємства «Чернеччинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на 2018-2021 pp., 

реєстраційний номер 46 від 27.12.2018

Комунальне некомерційне підприємство «Чернеччинський ЦПМСД» в особі 
головного лікаря Сорокіної Людмили Миколаївни, який діє на підставі Статуту 
Закладу, з однієї сторони, та Рада трудового колективу комунального 
некомерційного підприємства «Чернеччинський ЦПМСД» в особі голови Ради 
трудового колективу Моісеєнка Володимира Михайловича, який діє на підставі 
чинного законодавства, з другої сторони, згідно з протоколом зборів представників 
трудового колективу -  Радою трудового колективу № 1 від 19 червня 2020 року 
домовилися внести такі зміни і доповнення до колективного договору між 
комунальним некомерційним підприємством «Чернеччинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Чернеччинської сільської ради та Радою трудового 
колективу комунального некомерційного підприємства «Чернеччинський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» на 2018-2021 p.p.:

1. Доповнити Розділ 4 «Оплата праці (формування, регулювання і захист)» п. 
4.1.18 , а саме:

Працівникам, умови оплати праці яких визначені постановою Кабінетів 
Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату прані працівників на основі 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (головному бухгалтеру, 
завідувачу господарством. завідувачу інформаційно-аналітичним кабінетом, 
економісту, бухгалтеру з обліку основних засобів, господарський матеріалів та 
медикаментів, бухгалтер) з розрахунків із працівниками, спеціалісту (бухгалтеру) з 
фінансового обліку, водію автотранспортного засобу, сестрі медичній молодшій, 
сестрі-господині) надавати матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі не більше 
ніж один посадовий оклад у межах фонду оплати праці.

Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки, або частини чергової щорічної відпустки не менше 14 календарних днів.

Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується на підставі наказу 
головного лікаря по закладу згідно поданих заяв.
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