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№ 1 від 2021 р.

ЗМІНИ;

- до 5-го абзацу підпункту 4.1.7 пункту 4.1
Р о з д і л у  I V  
ОПЛАТА ПРАЦІ

4.1. Роботодавець зобов’язується:

4.1.7. Встановлювати наступні надбавки до посадових окладів (тарифних ставок) згідно 
чинного законодавства:

- за тривалість безперервної роботи у центрах, відділеннях екстреної медичної 
допомоги старшим лікарям з медицини невідкладних станів, лікарям та молодшим 
спеціалістам з медичною освітою бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та 
виїзних консультативних бригад, водіям автотранспортних засобів, (санітарного 
автомобіля «Швидка допомога») бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та 
виїзних консультативних бригад у розмірі: 20% - від 3 до 5 років, 40% - від 5 до 7 
років, 60% - понад 7 років.

Надбавка зберігається в розмірах, що відповідають стажу безперервної 
роботи у відділенні (станції) ШМД, за лікарями виїзних бригад, які перейшли на 
посади: директора, медичного директора, завідувачів станції, підстанції та 
відділення, а також за молодшими спеціалістами з медичною освітою виїзних 
бригад, які перейшли на посаду: головного (старшого) фельдшера з МНС станції, 
підстанції (відділення), диспетчера оперативно-диспетчерської служби (медицина)- 
фельдшера з медицини невідкладних станів, сестри медичної, акушерки;

- до підпункту 5.1.10 пункту 5.1 
Р о з д і л у  V
РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

5.1. Роботодавець зобов’язується:
5.1.10. Забезпечити тривалість робочого часу для лікарів з МНС, в тому числі: старших 

лікарів з МНС, фельдшерів з МНС, сестер медичних ШНМД, старших 
фельдшерів з МНС, диспетчерів оперативно-диспетчерської служби 
(медицина)-фельдшерів з МНС, акушерок, сестер медичних; фельдшерів з 
МНС (сестер медичних) по комплектуванню та поповненню виїзних бригад 
медикаментами перев’язувальними матеріалами та виробами медичного 
призначення, сестрі медичній ЦСВ- до 38,5 годин на тиждень.
Іншим працівникам до 40 годин на тиждень. Скорочувати тривалість робочого 

часу на одну годину напередодні святкових днів.



- до 7-ої частини п. б) підпункту 5.1.20 пункту 5.1
Р о з д і л у  V 
РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

5.1. Роботодавець зобов’язується:
5.1.20. Встановити наступний режим роботи, який зобов’язуються виконувати всі 

працівники:
б), тривалість робочого дня 7 год. 42 хв. (при 38.5 годинному робочому тижні): 
для старшого лікаря з МНС, лікаря з МНС-консультанта, диспетчера 
оперативно-диспетчерської слуоісби (медицина)-фельдшера з МНС, сестри 
медичної, акушерки ЦОДС початок і закінчення роботи визначається графіком 
змінності щомісяця. Графіки чергувань складаються з урахуванням 
рівномірного наповнення диспетчерської працівниками під час зміни.

Початок о 9.00 год, закінчення о 21.00 год ( початок о 21.00 год, закінчення 
о 9.00 год).
Перерва для відпочинку і харчування надається у вільний між викликами 

час, через кожні 4 години після початку роботи.

- До пункту 1 Додатку № 1
Додаток № 1

Перелік
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

для яких встановлено підсумований облік робочого часу за рік

1. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина)-фельдшер з 
МНС, сестра медична, акушерка ЦОДС.

- До п/п 4 Додатку № 2
Додаток № 2

Перелік
професій і посад працівників КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, яким може 

встановлюватись тривалість робочої зміни 24 години

№
п/п

Найменування посад Примітка

4. Диспетчер оперативно-диспетчерської 
служби (медицина)-фельдшер з МНС, сестра 
медична, акушерка ЦОДС;

при згоді працівника, 
погодженні профкому і за 

медичним висновком, 
медичними рекомендаціями 

про стан здоров’я, 
при виробничій 
необхідності для 

безперебійної роботи 
підприємства (ЦОДС, 

служби ЕМД) 
за умови дотримання 

чинного законодавства

З



- До пункту 4 Додатку № 6
Додаток № 6

Перелік
посад КНП «ЦЕМД та МК» ЖОР, 

яким проводиться доплата в розмірі 50 % 
годинної тарифної ставки (окладу) 

за кожну годину роботи у нічний час ( з 22.00 до 6.00)

4. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина)-фельдшер з 
МНС, сестра медична, акушерка ЦОДС.

ЗМІНИ і ДОПОВНЕННЯ:

- До п/п 2, п/п 3 Додатку № 5
Додаток № 5

Перелік
посад і професій працівників, що дає право на щорічну додаткову 

відпустку за особливі умови праці - робота, пов’язана з підвищеним нервово- 
емоційним та інтелектуальним навантаженням, 

та умовах підвищеного ризику для здоров’я 
і _̂____________ (ст. 8 п. 1 Закону України «Про відпустки») ______________

№
п/п Найменування професій, посад

Тривалість 
оплачуваної 
відпустки, 

календарних днів
2 Завідувач центральної станції ЕМД, підстанції ЕМД, відділення- 

пункту П(Т)Б БЕМД, завідувач ЦОДС, старші лікарі з МНС 
ЦОДС, лікарі з МНС-консультанти ЦОДС, лікарі-консультанти 
відділу ВКМД, лікар-методист, старші фельдшери з МНС, 
фельдшери з МНС (сестри медичні) по комплектуванню та 
поповненню виїзних бригад медикаментами, перев’язочним 
матеріалом та виробами медичного призначення, диспетчер 
оперативно-диспетчерської служби (медицина)-фельдшер з МНС, 
сестра медична, акушерка ЦОДС , фельдшери з МНС - 
диспетчери відділу ВКМД, фельдшери з МНС (сестри 
медичні(брати медичні) ШНМД), статистики медичні, молодші 
медичні сестри (санітарки) ЦСВ.

7

3 Фахівець з питань цивільного захисту, інженер з пожежної 
безпеки, інженер з метрології, інспектор з військового обліку, 
завідувач складу автомобільно-експлуатаційного відділу.

7

Зміни і Доповнення обговорено і прийнято на зборах (конференції) 
трудового колективу КНП «Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» Житомирської обласної ради від *<Л А е.2021 
року, протокол № 3  •






