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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, уклани ці зміни та доповнення до колективного договору 
між адміністрацією та трудовим колективом КП «Стоматологічна поліклініка 
№2» Житомирської міської ради на 2019 — 2024 роки, схваленого загальними 
зборами трудового колективу КП «Стоматологічна поліклініка №2» ЖМР 
(протокол №1 від 27.04.2021 року) про наступне:

розділ 5 «Оплата праці, гарантії та компенсації» 

Доповнити п.5.7.
- положення про оплату праці та преміювання працівників по наданню 
платних послуг (додаток № 13)

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 та за наявності фінансової 
спроможності підприємства.

Зміни та доповнення до колективного договору підписали:

Директор КП «Стоматологічна 
поліклініка Щ іу> ЖМР

/Г.Ю. Самчук

офспілкової
тологічна

еліванова



Додаток № 13 
до колективного договору

«ПОГОДЖЕНО»
Г олова ППО 
КомурвВїБНОІЮПІДПр

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор

ф  ПОЛОЖЕННЯ ШШ
про оплату праці та преміювання працівників 

по наданню платних послуг

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Положення розроблено на підставі Кодексу законів про працю України, 
Закону України «Про оплату праці», інших законодавчих актів України.
1.2 Підставою для розробки положення є:
- положення про надання платних послуг;
- інші документи, які регулюють діяльність по наданню платних послуг.
1.3 Оплата праці працівників по наданню платних послуг здійснюється на 
підставі розмірів посадових окладів та всіх інших умов оплати праці 
передбачених наказами Міністерства праці та соціальної політики та 
Міністерством охорони здоров’я України № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та 
установ соціального захисту України» та регламентується колективним 
договором, положенням про оплату праці та преміювання.

2.1. Положення запроваджується з метою встановлення порядку оплати праці, 
преміювання та матеріального заохочення працівників по наданню платних
послуг.
2.2. Дане положення вводиться в дію з метою подальшого покращення якості 
надання стоматологічної допомоги населенню, матеріального стимулювання 
працівників, які займаються подальшим розвитком платних послуг та 
досягненням кращих результатів при впровадженні нових методів та методик 
надання всіх видів стоматологічної допомоги.

3.1. Режим робочого часу, визначення чисельності і складу працівників, 
затвердження посадових інструкцій, штатного розкладу встановлюється 
відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів з праці.
3.2. Оплата праці працівників, залучених до виконання робіт (послуг) 
проводиться в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством за 
фактично виконаний об’єм роботи. Оплата праці лікарів проводиться згідно
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фінансового плану встановленого для кожного лікаря. Фінансовий план для 
лікарів затверджується наказом керівника. План коригується на дні відсутності 
з поважних причин - лікарняний лист, чергова відпустка, відпустка без 
збереження заробітної плати за згодою сторін з поважних причин (але не 
більше 15 календарних днів на рік).
3.3. Фонд оплати праці складається з основної заробітної плати медичного, 
загальновиробничого і адміністративного персоналу, премії та резерву 
відпусток в розмірі 9% від сум нарахованої заробітної плати:
- до основного персоналу відноситься персонал, який бере безпосередньо 
участь у виконанні послуги (лікарі, середній і молодший персонал);
- до іншого персоналу відноситься адміністративно-господарський персонал, 
який бере участь в організації роботи по наданню платних послуг по кадровим, 
фінансово-економічним, статистичним, технічним, господарським та інтттим 
питанням, веденню звітністю та контролю за якістю виконаних робіт;

за рахунок сум резерву відпусток нараховуються відпускні у 
загальновстановленому порядку.
3.4. Заробітна плата за надані медичні послуги виплачується з фонду заробітної 
плати з урахуванням наданих послуг звітного періоду з урахуванням відсотку 
виконання затвердженого плану.
Заробітна плата нараховується :

- завідувачам відділеннями - з урахуванням відсотку (%) виконання 
затвердженого плану по наданню платних послуг відділенням, але не 
більше 100% посадового окладу з урахуванням доплат, надбавок згідно 
чинного законодавства.

- для лікарів - з урахуванням відсотку (%) виконання затвердженого плану 
по наданню платних послуг кожним лікарем, але не більше 100% 
посадового окладу з урахуванням доплат, надбавок згідно чинного 
законодавства.

- для середнього ( в т.ч. рентгенолаборантам), молодшого медичного 
персоналу, для медичних реєстраторів - з урахуванням відсотку (%) 
виконання затвердженого плану по наданню платних послуг в цілому, 
але не більше 100% посадового окладу з урахуванням доплат, надбавок 
згідно чинного законодавства.
- для адміністративного та іншого персоналу — нараховується згідно 
встановлених в штатному розписі посадових окладів за фактично 
відпрацьований час.

3.5. Підставою для нарахування оплати праці є табель обліку робочого часу та 
звіт роботи лікарів щодо виконання показників плану по наданню платних 
послуг.
3.6. При нарахуванні заробітної плати вона може бути знижена:

- при порушеннях ведення медичної документації - до 10%;
- при необ'єктивному порушенні строків виконання стоматологічних 

послуг - до 10%;
- при порушенні санітарно-епідеміологічного режиму та трудової 

дисципліни - до 20%.



3." Згідно основного виду діяльності підприємства за КВЕД 86.23
- Ст: отологічна практика» основним працівником є сестра медична (брат 
медичний і 6 тарифного розряду.

4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРЕМІЇ

4.1 Премія встановлюється за інтенсивність роботи, виконання і збільшення 
об’ємів виконуваних робіт.

4.2. Премія визначається за підсумками роботи по платним послугам за 
місяць, квартал поза фондом заробітної плати.

4.3. Премії нараховується працівникам за наказом керівника.
- які безпосередньо надають медичні послуги (лікарі) - 1,5 відсотки 

посадового окладу за кожен відсоток перевиконання плану;
- які сприяють діяльності по наданню платних послуг -  встановлюються в 

разі виконання 100% плану по платним послугам в розмірі не більше 50% 
посадового окладу.

4.4. Підставою для нарахування і виплати премії є звіт роботи лікарів щодо 
виконання показників плану по наданню платних медичних послуг та наказ 
керівника, а також наявність відповідних коштів.
4.5. Премія може бути знижена у разі:

- грубого порушення трудової дисципліни (прогул, поява на роботі в 
нетверезому стані та т. інше);

- несвоєчасному або неякісному виконанні функціональних обов'язків;
- при наявності обґрунтованих скарг на порушення етики та деонтології, а 

також неякісному обслуговуванні пацієнтів.
Зазначені факти повинні бути відмічені в наказах установи і на осіб, що 
допустили порушення накладаються дисциплінарні стягнення, які діють на 
протязі року. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення міри заохочення 
до працівника не застосовуються згідно чинного законодавства.
4.6. Кошти преміального фонду можуть бути направлені на покращення 
матеріально-технічної бази підприємства,
а також на необхідні потреби закладу по рішенню експертної комісії.
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