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do пidпункmу 5.1.10 mа do lo'i, Soi часmuн п. а) пidпункmу 5.1.20
пункmу 5.1

Роздiлу V

рЕжим прАцl тА вlдпочинку

5.1. Роботодавець зобов'язчеться:

тому числi: старших
5.1.10. Забезпечити тривалiсть робочого часу для лiкарiв з МНС, в
з МНС,
лiкарiв з МНС, фел"дерiв з МНС, сестер медичних шнмд, старших фельдшерiв
 диспетчерiв, фельдшерiв з МНС
фелiлшерiв з МНС (акушерок, сестер ,ед""""*)
та поповНеннЮ виiзниХ бригаД МеДИКаIlvIеНТаМИ
1ЪестеР медичних) по комплектуваннЮ
медичнiй
перев'язуВальнимИ матерiалаМи та вирОбаrли медичного призначення, cecTpi
ЦСВ, парамедикiв  до 38.5 годин на тиждень,
Iншим прuчi""*ч* оо 40 тоо"" *u ,"*^ . СкорочУвати тривалiсть робочого
часу на одну годину напередоднi святкових днiв,
5.1.20.

Встановити наступний режим роботи, який зобов'язуються виконувати Bci
працiвники:
а).



dля працiвнuкiв апараmу управлiння;

аdмiнiсmраmuвноорZанlЗацluноzо

керiвника);
бпрЙi"""*" "iддiпу кадрiв, дiловод, apxiBapiyc, секретар
управлiння
ziспоdарськоmехнiчноt
слуасби (завiлувач господарства, завiдувач центрального
скJIаду, слюсарремоЕтник, та працiвники ремонтно_булiвельноi бригади,
а
адмiнiстратор системи, iнженер iнформацiйнотелекомунiкацiйних систем );
mакоэ!с dля каu,lmеляна, працiвнuка з zоспоdарськоi diялlьносmi; Dм працiвнuкiв
авmомобiльноекслlлуаmацiйноzо вiddiлу (головний MexaHik, електрогaвозварник,
завiдуваЧ скJIаду, токаР, слюсаР з ремонту колiсних транспортних засобiв,
пiдсобний робiтник:
Початок роботи о 8 год. 00 хв. , кiнець о 16 год, 30 хв,
Обiдня перерва  12.00  12.30.
Вихiднi днi  субота, недiля;
 dля начальнuка авmомобiльноексплуаmацiйноzо вiddiлу, tlexaHiKa, iнэtсенера з

БР,

duспеmчера, mаксувальнuка:
Початок робЬти о 7 год. 30 хв., кiнець о 16 год, 00 хв,
Обiдня перерва 12.00  12.30.
Вихiднi днi  субота, недiля.;
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'ЩО

ПУНКmУ 8

'ЩОdаmКУ

М

1
,щодаток Nь

1

Перелiк
професiй i посад працiвникiв КIIП.(ЦЕМД та МК>> ЖОВ
для яких встановлено пiдсумований облiк робочого часу за piK

8. Фельдшер з МНС

складi бригади ЕМД.

,ЩО П/ПУНКmУ

(сестра медична(брат медичний) ШНМ.Щ), парамедик у

3 ,ЩОdаmry

JYo

2

Перелiк

,щодаток N} 2

професiй i посад працiвникiв КНП (ЦЕМД та МК>> ЖОR яким мож(е
встановлюватись тривалiсть робочоТ змiни 24 rодпнп
j\ъ

п/п
J.

Найменування посад

Молодшi спецiалiсти з медичною освiтою:

фельдшер з МНС ( сестра медична (бр*
медичний) ШНМД); парамедик; фельдшер з
МНС (сестра медична) по комплектуванню та
поповненню виiЪних бригад медикаментами,
перев'язочним матерiалом, та виробами
медичного призначення;

 [о

Примiтка
при згодi працiвника,
погодженнi профкому i за
медичним висновком,
медичними рекомендацiями
про стан здоров'я,
при виробничiй
необхiдностi для
безперебiйноi роботи
пiдприемства (I]ОЩС,
служби ЕМД)
за умови дотримання
чинного законодавства

п/пункmiв 10, 21 ,,ЩоOаmry М 4
,.Щодаток ЛЬ 4

Перелiк
професiй i посад працiвникiв, що дае право на щорiчну додаткову
вiдпустку за особливi умови працi  з.ненормованим робочим днем
сr: 8 п. 2 Закону УкраiЪи <<Про вiдп

Загальна трлвалiсть
щорiчноТ вiдпустки

Адмiнiстратор системи, iнженер iнформацiйно
телекомункацlиних систем
Начальник АЕВ, головний MexaHiK, MexaHiK.
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31
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 [о

п/пункmу 2 [odamt<y

М

5

,Щодаток

ЛЪ 5

Перелiк
на щорiчну додаткову
посад l професiй працiвншкiв, що да€ право
з пцвищеним нервово_
вИпустку за особливi умови працi  робота, пов'язана
емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням,
а
Ns

1

VкпяiЪи

стки>)

<<П

TpшarricTb огшачуваноТ
вЦгryстки, календарних
днiв

Найменування професiй, посад

п/п

D,tvl/{:
Завiдувач центральноi станцii ЕМЛ, пlдстанцu
,
вiддiленняпункту п(т)Б БЕмд, завiдувач ЦОЩС,_старш,
з MHi IdОЩС,tлlкапi зЩ!!1консультан'" ЦоД!:,.,
старшl
"Йрr
лiкарiконсультанти вiддiлу вкмд, лiкарметодист,
(сестри медичнi) по
О.пiо.ри з МНС, фельдшери з МНС бригал
комплектуванню та поповненню виТзних
та виробами
медикаментами, перев' язочним матерiа,пом
медичного призначення, диспетчер оперативно_
Мнс, сестра
диспетчерськоi служби (медицина)фельдшер_з

медичнq акушерка цодс , фельдшери з Мнс диспетчери
Ёкйд, ф"п"д.ри з МНС (сестри медичнi(брати
медичнi) шнмд), парамедики, статистики медичн1,
молодш1 медичнi сестри (санiтарки) ЦСВ,
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 [о

пункmiв g,

17 flоdаmку М

11

Додаток

ЛЬ 11

Перелiк
та МК>> ЖОР,
професiй i посад працiвни*Ь КНП <ЦЕМД
якиМможУтьВстаноВлюВатисянаДбавкаУрозмiрiдо50Уовключно
за складнiсть i напруженiсть у роботi

9. Головний MexaHiK, MexaHiK, диспетчер

автомобiльноексплуатацiйногс

вiддiлу.
iнформацiйнотелекомунiкацiйних систем,
17. Адмiнiстратор системи, iнженер



,Що п/пункmу

3

,Щоdаmку

М 19

,Щодаток J{i

Перелiк
(ЦЕМД та
професiй i посад працiвникiв КНП
миючi та знеш
пясться безкоштовно ми
Ns
п/п
3

Назва засобу

НuИ"е"умнняпрофесiй,посад
Oпецiалiсти, пов'язанi з забрулненим
фактором (MexaHiK, водii
автотранспортних засобiв, завiдувач
центрального скJIаду, завiдувач складу,
слюсар з ремонту колiсних
транспортних засобiв, слюсар
ремонтник, слюсарсантехнiк,
електромонтер, тесляр)

МК>>

мило туаJIетне
l
l
l

ЖОР,

вальн i засоби

Норма на мrсяIF

200

1!

ЗМIНИ:

 [о

пункmу

9 [оDаmry М

10

Перелiк

,Щодаток ЛЬ 10

професiй i посад працiвникiв КНП ЩЕМД та МК>> ЖОР,
яким можуть встановлюватися доплати у розмiрi до 50 Уо включно
за розширення зоrr обслуговуванIIя
або збiльшення обсягу викопуваних робiт

9. MexaHiK.

i

i

прийнято на зборах (конференцii)
трудового колективу КНП <<Щентр екстреноi медичноi допомоги та
медицини катастроф> Житомирськоi обласноi ради вiд 12.|0.202|
polсy, протокол NЬ Л .

Змiни

.Щоповнення обговорено
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