
ЗМIНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим KoMiTeToM
Комунального некомерцiйного пiдприсмства

<<Киiвська MicbKa клiнiчна лiкарня NЬ5>
Виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиТвська MicbKa державна адмiнiстрацiя)

на 2018 -2023 роки
ре€сmрацiйнuй нол4ер 77/35-01/05 Bid 14.09.201В року

:r Змiни до Колективного договору схваленi
на конференчiТ трудового колективу
(30) червня 202l року протокол NЪ 1

м. Киiв 202l



Змiни,
що вносяться до

колективного договору мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим koMiTeToM
Комунального некомерчiйного пiлприемства

<<КиiЪська MicbKa клiнiчна лiкарня J\Ъ5>
виконавчого органу Киiъськот Micbkoi рали (киiвська Micbka державна

алмiнiстраuiя)
на 2018 -2023 роки

!о Колективного договору мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим KoMiTeToM КНП
кКМКЛ J\Ъ5> на 2018_202З роки починаючи з 30.06.202l року вносяться наступнi змiни до
п. 7 .1,4. Колективного договору:

1. У зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до контракту Jю 126 з директором
комунального некомерuiйного пiдприемства <Киiвська MicbKa клiнiчна лiкарня Jrlb 5>, що
належить до комунальноi власностi територiшlьнот громади MicTa Кисва та
пiдпорядкований .Щепартаменту охорони здоров'я виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi
рали (Киiвськот MicbKoi державнот адмiнiстрацii) додаткового договору до контракту вiл
3l сiчня 2020 року J\b 126 3 директором комунtlльного некомерцiйного пiдприсмства
кКиiвська MicbKa клiнiчна лiкарня ]ф 5), а саме пункту 15 Умов ,ur.pi-""o.o
забезпечення керiвника, та на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l9
травня 1999 року J\b 859 кПро умови i розмiри оплати прачi керiвникiв пiдприсмств,
заснованих на державнiй, комунальнiй власностi, та об'сднань державних пiдприсмств)), а
також листа !епартаменту охорони здороВ'я JrlЪ 061-5278104.02 вiд l8.05.2021 року,
ДОПОВнити Додаток Jфl0 абзацом та викласти його в такiй релакчiТ:

заробiтна плата нараховусться' в межах фонду оплати прачi' вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 19 травня 1999 року Jф 859 uПро умови i

розмiри оплати працi керiвникiв пiДприемств, заснованих на лержавнiй, комунальнiй
власностi, та об'сднаЁь державних пiдпри€мств), з установлених:

розмiру посадового окладу встановленого у KpaTHocTi до п'яти мiнiмальних
посадових окладiв працiвникiв основноi професii (лiкарiв). Посадовий окJIад змiнюсться,
вiдповiдно до змiни розмiру посадового окладу працiвникiв основнот професiт (лiкарiв).

2. У зв'язкУ зi змiнамИ штатногО розкладУ КНП (КМкЛ м5) доповнити Додаток
Ns10:

2.1. Внести змiни до Додатку Jф 3 <Норми триваJIостi робочого часу) КНП (кМКЛ
Ns5):

J\b

поD.
Найменування професiй i посад Примiтка

l 40 год. на тиждень:
1.1. Планово-економiчний вiддiл

Нача_пьник планово-економiчного вiддiлу

|.2. Вiддiл кадрiв
Начальник вiддiлу кадрiв

Iнспектор з калрiв старший

1.3. Вiддiл технiчного обслуговування
Начальник вiддiлу технiчного обслуговування



2,2, Внести змiни До Додатку Jфб <перелiк професiй i посад яким надасться
перерва для вiдпочинку i харчування триваrriстю 30 хвилин по КНП (КМКЛ Ns5):

Л}
поD. Найменування професiй i посад Час

пеDеDви Примiтка
l. Планово-економiчний вiддiл

Начальник планово-економiчного вiддiлу 13.00- 1з.30
7 Вiддiл калрiв

Нача_llьник вiддiлу кадрiв l3.00-13.30
Iнспектор з кадрiв старший 13,00-13.30

3. Вiддiл технiчного обслуговування
начальник вiддiлу технiчного обслуговування 13.00- l з.30

2.3. Внести змiни до Додатку J\Ъ8 кПерелiк посад, якi
вiдпустку за ненормований робочий день по кНП (кМКЛ JrlЪ5:

мають право на додаткову

На l"l uеrrl,ван ня посад кiлькiсть
калеllдарнrrх дlriв

lIла ново-е ко н опl iч Hll l"l в i.л,цiл

7
вiддiл кадрiв
Нача-гlьник вiддiлу кадрiв 7
Iнспектор з кадрiв старший 7
Вiддiл технiч ного обслуговування
Начальник вiдli-ту технiчного обслуговування 7

2.4. Внести
вiдповiдно до шта.

Роботодавець

!иректор КНП кКМКЛ

Профспiлковiй KoMiTeT
Голова профспiлкового
кНП (кМКЛ J\Ъ5)

змiни до Додатку )ф10 на <перелiк тарифних розрядiв, встановлених
КНП кКМкЛ м5

Казека В.Г..

егорова Т.А.

штатного розпис ( )
лlь

п/п Найменування професiй i посад Тарифний розряд

Вища
катего

рiя

Перша
катего

рiя

Друга
катего

рiя

Без
катего

l Планово-еко нопriчниl"l вiддiл
Начальник планово-економiчного вiддiлу 11 11 ll ll

) Вiддiл кадрiв
Начальник вiддiлу калрiв l0 l0 l0 l0
Iнспектор з калрiв старший 7 7 7 7

3. Вiддiл технiчного обслуговування
Начальник вiддiлу технiчного
обслуговування 10 l0 l0 l0

о5
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