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У зв'язку з виробничою необхідністю внести зміни та доповнення до 
Колективного договору затвердженого протоколом загальних зборів трудового 
колективу КПП « ЦПМСД Виноградівеької сільської ради» №  3 від 25.02.2020 
року,

1. Викласти пункт 4.1.1 розділу 4 « Оплата' праці ( формування . регулювання 
і захист)» в такій редакції:

4.1,1. «Оплата праці здійснюється на підставі законів та інших нормативно- 
правових актів України, Генеральної, регіональної і галузевих угод, цього 

, Договору в межах надходжень з дотриманням гарантій, встановлених чинним 
законодавством.
Витрати на оплату праці ( в тому числі премії, надбавки та доплати) 
здійснювати за рахунок отриманих коштів за договором про медичне 
обслуговування населення, укладеним між Підприємством та Національною 
службою здоров’я України (далі - НСЗУ) за рік.

Обсяг практики - це кількість осіб, які здійснили своє право на вільний вибір 
лікаря, в установленому порядку обравши лікаря з надання НМД, та належать 
до однієї й тієї самої практики 1ІМД.
Оптимальний обсяг практики НМД становить для лікаря-педіатра -  900 чо.т.. 
для лікаря загальної практики сімейної медицини -1800.. лікаря-терапевга - 
2000 чол. У разі зміни Міністерством охорони здоров’я України оптимального 
обсягу застосовується оптимальний обсяг відповідно до норм чинної о 
законодавст ви.
Оплата праці нижче від визначених державних норм і гарантій в оплаті праці, 
може застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових 
труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців».

2. Доповнити розділ І «  Загальні положення» пунктом 1.3.11 в Колективному 
договорі в такій редакції:

1.3.11 « У  разі необхідності оперативного внесення зміні  доповнень до 
Колективного договору що поліпшують раніше діючі норми та Положення 
договору а також не суттєві, такі зміни схвалюються робочою комісією 
створеною спільним рішенням адміністрації та Ради трудового колекгиву».
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