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Адміністрація Комунального підприємства «Стоматологічна поліклініка №2» 
Житомирської міської ради в особі директора Самчук Тетяни Юріївни і 
трудовий колектив в особі голови Первинної профспілкової організації 
Комунального підприємства «Стоматологічна поліклініка №2» 
Житомирської міської ради Селіванової Оксани Сергіївни, керуючись 
взаємною згодою, уклали ці зміни та доповнення до колективного договору 
між адміністрацією та трудовим колективом КГІ «Стоматологічна поліклініка 
№2» Житомирської міської ради на 2019 -  2024 роки, схваленого загальними 
зборами трудового колективу КГІ «Стоматологічна поліклініка №2» ЖМР 
(протокол №1 від 01.09.2020 року) про наступне:

Розділ 1 Загальні положення
Г І . 1 . 1 .  Замінити в особі директора Зембицького Петра Цезаровича на в особі 
директора Самчук Тетяни Юріївни

Розділ 3 Робочий час та час відпочинку 
Доповнити п.3.4.

Працівникам підприємства, які залучені до роботи у вихідні та святкові 
дні може бути надано інший день відпочинку або зменшення норми 
тривалості робочого дня протягом місяця або тижня, коли здійснюється така 
робота, згідно графіку чергування.

розділ 5 «Нормування праці, оплата праці»
Доповнити п.5.8.3

Згідно постанови КМУ від 19.06.2020 року № 610 «Деякі питання оплати 
праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров»я»:
1. Установити з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплати до заробітної плати 
медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної 
форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги) 
та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства 
охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру 
респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АИ_8-СоУ-2, та 
тим, що забезпечують життєдіяльність населення:
лікарям (незалежно від посад) у розмірі 70 відсотків посадового окладу, 
визначеного за 14 тарифним розрядом Сдиної тарифної сітки; 
фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим 
Міністерством охорони здоров’я, у розмірі 50 відсотків мінімальної 
заробітної плати, встановленої у статті 8 Закону України “Про Державний 
бюджет України на 2020 рік”;
молодшим медичним сестрам у розмірі 25 відсотків мінімальної заробітної 
плати, встановленої у статті 8 Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2020 рік”.
Перелік типів закладів охорони здоров’я та перелік посад медичних та інших 
працівників, для яких встановлюються такі доплати, затверджується 
Міністерством охорони здоров’я.
2. Установити, що доплати, визначені пунктом 1 цієї постанови:



не враховуються під час встановлення доплат медичним та іншим 
працівникам, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 
березня 2020 р. № 246 ‘‘Деякі питання оплати праці медичних та інших 
працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1042), та під час обчислення 
розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального 
розміру;
здійснюються за рахунок коштів, виділених у встановленому порядку з 
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Доповнити п.5.9.
У разі оголошення на підприємстві простою під час карантину заробітна 

плата оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки 
встановленого працівникові розряду (окладу), але не менше мінімальної 
заробітної плати згідно чинного законодавства.
Доповнити п.5.11.:

п.5.11.1. Медичному директору посадовий оклад встановлюється на 5 
відсотків нижче від посадового окладу директора підприємства.

п.5.11.2. Заступнику директора з економічних питань посадовий оклад 
встановлюється на 5 відсотків нижче від посадового окладу директора 
підприємства.

гі.5.11.3. Головному бухгалтеру посадовий оклад встановлюється на 5 
відсотків нижче від посадового окладу директора підприємства.

п.5.17. Виключити. 
п.5.18. Втратив чинність.

Зміни та доповнення до колективного договору підписали:
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