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Змiни,
що вносяться до Колективного договору мiж адмiнiстрацiею
та профспiлковим KoMiTeToM Комунального некомерцiйного

пiдп риемства <<КиiЪський центр тра нспла нтацi[ кiсткового мозIýD)
Виконавчого органу Киiвськоi MicbKoI ради (Киiвська MicbKa

дер2кавна адмiнiстрацiя) на 2018-2022 роки

На пiдставi рiшення КиТвськоi MicbKoi ради вtд24.10.2019 DoKy Nsбl7579
<Про реорганiзацiю закладiв охоDони здоDов'я. шо наJIежать до комунальноi
Власностi територiальноi гDомади MicTa Киева>>. Dозпорядження виконавчого
органу Киiвськот Micbkoi Dади (киiвськоi Micbkoi державнот адмiнiстрацiil вiд
31.01.2020 року }lЪ 207 (( Про затвеDдження статчтiв клiнiчних закладiв
оХорони зДоров'я MicTa Киева>> КиiЪський центр трансплантацii кiсткового
мозку реорганiзовано шляiом перетвоDення в Комунальне некомерцiйне
пiдприемство <Киiвський центD юансплантацii кiсткового мозкy>)
виконавчого органv Киiвськоi Micbkoi Dади (киiвськоi Micbkoi депжавноi
адмiнiстрацiil (далi - кНП (кЦТкМ)). рiшенням КонференцiТ трчдового
колекТиВУ (протокол Jф1 вiд 19.03 .202| рокч) до Колективного договору мiж
адмiнiстрацiею та профспiлковим KoMiTeToM КНП (КЦТКМ) на 2О|8-2022
роки починаючи з 2021 року вносяться наступнi змiни:

1. Всюди по тексту Колективного договору та додаткiв змiнити нЕвву
КИiвСький центр трансплантацii кiсткового мозку на Комунальне
НеКОмерцiЙне пiдприемство <Киiвський центр трансплантацii кiсткового
МОЗКУ) (КFШ dЦТКМ>), а також змiнити н€вву посади головного лiкаря на
Директора установи та заступника головного лiкаря з економiчних питань на
заступника директора з економiчних питань.

2. Щоповнити КолектиЬний договiр .Щодатком N911 - Положення <Про
ДоПлати до заробiтноi плати медичним та iншим працiвникам за участь в
КОМПЛексноМУ наданнi медичних послуг в умовах епiдемii та протидii гостроi
респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2,
та забезпеченнi житгедiяльностi населення>>. .Щодаток J\sl 1 додаеться.

З. Пiсля схвалення заг.шьними зборами трудового колективу i
пiдписання головою профспiлкового KoMiTeTy та виконувачем обов'язкiв
ДИРекТора КомунЕLпьного некомерцiЙного пiдприемства <<КиiвськиЙ центр
Трансплантацii кiсткового мозку) цих змiн та доповнень до Колективного
.]оговору, вони набувають юридичноi сили.

Виконува Свiтлана tЦВА

Голова п

j

Любов ВЕЛИlко



,Щодаток ЛЬ 11
Схвалено на зборах
трудового колективу Комунального некомерчiйного
пiдприемства кКиiЪський центр трансплантацii
кiсткового мозку) виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii)
19.03.2021 року

ПОЛОЖЕНIIЯ
про доплати до заробiтшоi плати медичним та iншим працiвникам за
участь у комплексному наданЕi медичних послуг в умовах епiдемii та

протидii гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoнaBipycoM SARS-CoY -2, та забезпеченнi житт€дiяльностi

населення

I. ЗАГЛЛЬНI ПОЛЖЕНIIЯ
1. Це Положення про доплати до заробiтноi плати медичним та iншим працiвникаN,l за

rIасть у комплексному наданнi, медичних послуг в умовах епiдемii та протидii гостроi
респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, та забезпеченнi
життедiяльностi (дшi - Положення) реryлюе пiдстави, порядок встановлення i виплати
медичним та iншим працiЬникам Комунilльного некомерцiйного пiдприемства <КиiЪський
центр трансплантацii кiсткового мозку) виконавчого оргzlну КиiЪськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii) (надалi - Пiдприемство) доплат до заробiтноi
плати за участь у комплексному наданнi Пiдприемством медичних послуг в р(овах епiдемii
та протидii гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-
СоV-2, та забезпеченнi життедiяльностi населення (надалi - доплата./доплати).

2. Це Положення прийнято (затверджено) спiльно сторон{lNlи колективного договору,
що дiс у Пiдприемствi, в межЕIх чинного законодавства про працю та умов колективного
договору, з метою пiдвищення та стимулювання оплати працi, соцiально-економi.пrого
зzlхисту працiвникiв Пiдприемства з врaхувzlнням продовження дii договору з Нацiонttльною
с.тгркбою здоров'я Украihи (НСЗУ) про перехiдне фiнансове забезпечення комплексного
Еадання медичних посJryг, умови якого застосовуються з 1 вересня 2020 року (пакет Nч33).

3. .Щоплати, передбаченi цим Положенням, встановлюються та виплачуються
уедтшим на iншим працiвнfiкам Пiдприемства, якi беруть участь у забезпеченнi
Пiлприемством комплексного надання медичних послуг в yl\foBzrx епiдемii та протидii гостроi
рспiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoY-2, та забезпеченнi
rirггедiяльностi населення, за перiод з 01 сiчня 2021 року та в межtlх строку дii договору Jtlb

50l0-E920-P000/04 про медичне обслуговування населення за прогрilп{ою медичних
гарантiй, укJIаденого з НСЗУ про перехiдне фiнансове забезпечення комплексного надання
}tе.Iичних послуг, умови якого застосовуються з 01.09.2020 р. (пакет З3), надалi - договiр з
нсзу.

II. ПРАВО НА ВСТАНОВЛЕНIIЯ ДОПЛАТ ТА iX РОЗМrРИ
4. ,Щоплати встановлюються у порядку, за перiод та в розмiрах згiдно уп{ов даного

пстохсення.
5. Право ца встtlновлення доплат, передбачених цим Положенням, мають медичнi та
пршliвникй (KpiM лiкарiв таJабо команд первинноi меди.пrоi допомоги) у наступних

рпзriрах:
- лiкарi (незалежно вiд найменування пос4д), вкJIючtlючи керiвникiв з.д,Iсла лiкарiв, -

т} Bi:coTKiB посадового окJIаду, визначеного за 14 тарифним розрядом единоi тарифноТ сiтки
!й,i oм на 01 вересня2020 року;



- фахЬцi, лсi вi/tпgвiдаrоть кваlriфiкшliйним вимогЕлп,l, затвердженим МоЗ УкраiЪи (з
враryваЕЕлl{ Е:lкд}у МОЗ Украrни вiд 03.09.2020 Nч 2021р.) - 50 вiдсоткiв мiнiмальноi
заробiтпоТ Iшати, встаЕовленоi у статгi 8 Зшсону Украihи "Про .Щержавний бюджет УкраiЪи
на2020 piK" стапом па 0l вересЕя 2020 року;- моло.щi меддщi сестри - 25 вiдсоткiв MiHiMmrbHoi заробiтноi плати, встановленоi
у статгi 8 3arcoEy Уryаiш кПро ,Щержавний бюджет Украihи на 2020 piK> станом на 01
вересЕя 2020 року.

Ш. ПОРЯДОК НАРЛХУВАННЯ ТЛ ВИПJIАТИ ДОПЛЛТ
6. .Щоплатп виIшаryються у порядку, за перiод та в розмiрах, передбачених цим

положеп-няrr.
7. ,Щоплати нарЕD(овуються та виплачуються за мiсяць.
8. .Щоплати, передбаченi цим Положенням, нарЕIховуються та виплачуються за перiод з

сiщlя 202l ркУ та протягом сiчня-березня 202l рокУ або строкУ лii у 2021 роцi догойру .нсзУ про перехiдне фiнансове з4безпечення комплексного надання медичних послуг (пакет
33).

9. .Щоплати, передбаченi цим Положенням, не врЕжовуються пiд час обчислення
розмiрУ заробiтноi платИ працiвниКа длЯ забезпечеНня iT мiнiмtlльного розмiру.

10. .Щоплати виплачуються у сц)оки, передбаченi законодulвством та упfовtlдdи
колектЕвIIого договору пiдприемства, з обов'язковим врaхуванням уN[ов дЕlного Положення.

Пi,щrриемство здiйснюе перерахуIIок заробiтноi плати шJID(ом донарахув4ння та
виIшати доIшат за сiчень та лютий 2021 року з врЕIхранням yI!{oB даного Положення.

Виплата доплат за березень 202I року здiйснюеться не пiзнiше 10 квiтня 2021 року за
}мови отримання коштiв вiд НСЗУ за вiдповiдним договором. Якщо кошти за .ЩоговоромнсзУ будугь отриманi 10 квiтня 202t р. або пiзнiше, виплата доплат здiйснюет"." 

".пiзнiше 5 робочих днiв з дня отримання коштiв вiд НСЗУ.
сторони колективного договору можугь визначити iншi строки виплати доплат.

Ш. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
1l. ,Щане Положення застосовуеться з 01 сiчня 2021 року та дiе дJUI виплати доплат за

перiод з сiчня по березень 202l року або в межах строку дii договору з НСЗУ про перехiдне
фiнансове забезпечення комплексного надання медичних послуг у 2021 рочi.

12. У ВИПаДКУ Внесення змiн до законодавства чи регулювання вiдповiдних доплат
законодавством УкраiЪи, цо Положення за необхiдностi пiдлягае перегляду та може бl1е
змiнене шляхом прийняття спiльного рlшення сторонами колективного договоЕг
пiдприсмства.

13. Ще Положення е локчtльним нормативним актом Пiдприемства, що сх
трудових колективом, i е невiд'емною частиною та додатком до колективного договору,
дiе у Пiдприсмствi.

Вiд сторони роботодавця Вiд сторони працiвникiв
В. о. директора Комуна_пьного Голова Первинноi профспiлковоiL,. U. лирtrкrUра I\Oмунаtльного l олова IIервинноl профспlлково1 ор
некомерцiйногО пiдприсмСтва кКиiЪськиЙ комунчlльНого некомерцiйного пiдп;
центр тацii кiсткового мозку) кКиiЪський центр трансплантацii

icbKoi державноi ради

ви

:6а С.



Цlь


