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Згідно з рішенням загальних зборів трудового колективу КНП 
«Центр первинної медико -  санітарної допомоги» БСР ДО» (Протокол 
загальних зборів трудового колективу КНП «Центр ПМСД» БСР ДО» від 
20.01.2022 року № 1) прошу внести доповнення до пункту 4.1.4 Розділу 4 
«Оплата праці (формування, регулювання і захист)» колективного договору 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги» Богданівської сільської ради Дніпропетровської 
області» на 2019 - 2023 роки, виклавши його в редакції:

Доплати за рахунок додаткових коштів, отриманих згідно договорів з 
Національною службою охорони здоров’я, на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1440 «Деякі 
питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення у 2022 році» на час дії постанов щодо реалізації програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення та договорів з 
Національною службою здоров’я України:
- доплата за надання мобільної паліативної медичної допомоги дорослим 
та дітям (Додаток 24);
- доплата за ведення вагітності в амбулаторних умовах (Додаток 25);
- доплата за супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на 
туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги (Додаток 26);
- доплата за вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS -  CoV - 2 (Додаток 27).

Додаткові доплати згідно постанови Кабінету Міністрів України від 
29 грудня 2021 року № 1440 є разовими виплатами, до яких 
застосовуються вимоги законодавства України про оплату праці.

Виплата доплат розпочинається після отримання коштів згідно 
укладених договорів та припиняється із закінченням надходженням коштів 
від Національної служби здоров’я України.



Додаток № 24
до п. 4.1.4 розділу IV
колективного договору

ПЕРЕЛІК
посад, робота на яких дає право на доплату за надання 

мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям

№
і/іі

Назва посад Розрахунок Розмір
доплати, грн.

1 2 3 4
1 ЛІКАРІ

- Лікар загальної практики -  
сімейної медицини;
- Лікар - педіатр;
- Лікар - терапевт;
- Лікар -  акушер - гінеколог;
- Лікар -  травматолог - 

ортопед;
- Лікар - хірург.

Доплата за кожний виїзд до 
паліативного пацієнта згідно
щомісячного звіту амбулаторії

250,00

2 СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ 
ПЕРСОНАЛ

- Сестра медична загальної

Доплата за кожного паліативного 
пацієнта згідно щомісячного звіту 
амбулаторії

200,00

прак тики -  сімейної 
медицини;

- Сестра медична.
Доплата за кожний день, в якому 
відбувся виїзд до паліативного 
пацієнта згідно щомісячного звіту 
амбулаторії

50,00

3 СПЕЦІАЛІСТИ 
(НЕ МЕДИКИ)

- Практичний психолог.

Доплата за кожний виїзд до 
паліативного пацієнта згідно
щомісячного звіту амбулаторії

50,00

4 ІНШІ
- Водій автотранспортного 

засобу

Доплата за кожний день, коли був 
виїзд до паліативного пацієнта, після 
закінчення робочого дня згідно 
щомісячного звіту амбулаторії

30,00

Примітка. *
Розмір доплати в місяць визначається як сума доплат за кожним показником. Доплата 

встановлюється щомісячно наказом керівника та є разовою виплатою. Виплата проводиться за 
рахунок надходження коштів за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та 
дітям» програми медичних гарантій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 
грудня 2021 року № 1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення у 2022 році» на час дії постанов щодо реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення та договорів з Національною службою здоров’я 
України. Виплата припиняється після припинення надходження коштів.

Економіст першої категорії О лена БУЯНОВА

Доповнення до Колективного договору підписали:

нної медико - 
» БСР ДО»

в СМЕЛОВСЬКА

2022 р.

спілкового комітету 
винної медико -  
ги» БСР ДО»

Андрій СОБОЛЬ

2022 р.



Додаток №25 
до п. 4.1.4 розділу IV 
колективного договору

ПЕРЕЛІК
посад, робота на яких дає право на доплату за ведення вагітності

в амбулаторних умовах

№
і/іі

Назва посад Розрахунок Розмір
доплати, грн.

1 ЛІКАРІ
- Лікар -  акушер -  

гінеколог.

Доплата за кожну вагітну згідно 
щомісячного звіту електронної системи 
охорони здоров’я (ЕСОЗ) за
попередній місяць

288,00

2 СЕРЕДНІЙ
МЕДИЧНИЙ
ПЕРСОНАЛ

- Сест ра медична 
гінекологічного 
кабінету;

- Акушерка.

Доплата за кожну вагітну згідно 
щомісячного звіту лікаря -  акушер-  
гінеколога

144,00

Примітка. *

Розмір доплати в місяць визначається як сума доплат за кожним показником. Доплата 
встановлюється щомісячно наказом керівника є разовою виплатою. Виплата проводиться за 
рахунок надходження коштів за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» 
програми медичних гарантій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 
2021 року № 1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення у 2022 році» на час дії постанов щодо реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення та договорів з Національною службою здоров’я 
України. Виплата припиняється після припинення надходження коштів

Економіст першої категорії Олена БУЯНОВА

Доповнення до Колективного договору підписали:

Директор
КНП «Центр первинної медико - 

дмоги» БСР ДО»
і д о л о т о

?в СМЕЛОВСЬКА

2022 р.

і олова профспілкового комітету 
КНГТ «ТТентп первинної медико 

^Црги» БСР ДО»



Додаток № 26 
до п. 4.1.4 розділу IV 
колективного договору

ПЕРЕЛІК
посад, робота на яких дає право на доплату 
за супровід і лікування дорослих та дітей, 

хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги

№ Назва посад
і/іі

Розрахунок
Розмір

доплати,
грн.

1 ЛІКАРІ
- Лікар загальної 
практики сімейної 
медицини;
- Лікар фтизіатр.

Доплата за кожного пацієнта, що продовжує 
лікування, згідно щомісячного звіту 
електронної системи охорони здоров’я 
(ЕСОЗ) за попередній місяць

232,50

Доплата за кожного пацієнта, що вилікувався, 
згідно щомісячного звіту електронної 
системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) за 
попередній місяць

620,00

2 СЕРЕДНІЙ
МЕДИЧНИЙ 
ПЕРСОНАЛ

- Сестра медична 
загальної практики -  
сімейної медицини

Доплата за кожного пацієнта, що продовжує 
лікування, згідно щомісячного звіту
електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) 
за попередній місяць

116,25

Доплата за кожного пацієнта, що вилікувався, 
згідно щомісячного звіту електронної системи 
охорони здоров’я (ЕСОЗ) за попередній місяць

310,00

Примітка. *
Розмір доплати в місяць визначається як сума доплат за кожним показником. 

Доплата встановлюється щомісячно наказом керівника є разовою виплатою. Середньому 
персоналу доплата нараховується пропорційно відпрацьованому часу. Виплата проводиться 
за рахунок надходження коштів за пакетом «Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих 
на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги» програми медичних гарантій 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1440 «Деякі 
питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 
2022 року» на час дії постанов щодо реалізації програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення та договорів з Національною службою здоров’я України. 
Виплата припиняється після припинення надходження коштів

Економіст першої категорії ..  Олена БУЯНОВА

Доповнення до Колективного договору підписали:

Дирекі 
КІП ноі медико 

БСР ДО»

СМЕЛОВСЬКА

2022 р.

Голова профспілкового комітету 
КНИЖ Іе й т ^вервинної медико -  

ги» БСР ДО»

ндрій СОБОЛЬ

2022 р.



Додаток № 27 
до п. 4.1.4 розділу IV 
колективного договору

ПЕРЕЛІК
посад, робота в яких дає право на доплату за вакцинацію від гострої 

респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS - CoV-2

№
і/п

Назва посад Розрахунок Розмір
доплати, грн.

1 ЛІКАРІ Доплата за кожне одне проведене
10,00- Лікар загальної 

практики -  сімейної 
медицини

щеплення одному пацієнту згідно з 
даними електронної системи охорони 
здоров’я (ЕСОЗ).

2 СЕРЕДНІЙ Доплата за кожне одне проведене
10,00МЕДИЧНИЙ

ПЕРСОНАЛ
- Сестра медична 
загальної практики-  
сімейної медицини
- Сестра медична

щеплення одному пацієнту згідно 3 
даними електронної системи охорони 
здоров’я (ЕСОЗ).

Примітка.’1’

Розмір доплати в місяць визначається як сума доплат за кожним показником. Доплата 
встановлюється щомісячно наказом керівника є разовою виплатою. Виплата проводиться за рахунок 
надходження коштів за пакетом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» програми медичних гарантій відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1440 «Деякі питання реалізації програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році» на час дії постанов щодо 
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення та договорів з 
Національною службою здоров’я України. Виплата припиняється після припинення надходження 
коштів.

а!
І Економіст першої категорії ^ Олена БУЯНОВА

Доповнення до Колективного договору підписали:

Директор
КНП «Центр первинної медико -

Голова профспілкового комітету 
КНП «Центр первинної медико -  

рмоги» БСР ДО»

Андрій СОБОЛЬ

2022 р.



Згідно з рішенням загальних зборів трудового колективу КНП «Центр первинної 
медико -  санітарної допомоги» БСР ДО» (Протокол загальних зборів трудового 
колективу КНП «Центр ПМСД» БСР ДО» від 20.01.2022 року № 1) прошу внести 
доповнення до Розділу 4 «Оплата праці (формування, регулювання і захист)» 
колективного договору Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Богданівської сільської ради Дніпропетровської області» на 
2019 - 2023 роки, виклавши його в редакції:

4.1.21. Забезпечувати розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам 
підприємства за повністю виконану місячну (годинну) норму праці у межах фонду 
оплати праці на 2022 рік:

* на рівні не менше 20000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з 
вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони 
здоров’я;
- на рівні не менше 13500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною 
освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) 
вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і 
магістрів з медсестринства.

Для медичних працівників, які залучені виключно до надання первинної 
медичної допомоги (лікарів або молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових 
молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти, 
першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, які 
входять до команди з надання первинної медичної допомоги такого лікаря), такі мінімальні 
розміри заробітної плати застосовується у разі, коли лікаря обрали не менше ніж 70 
відсотків пацієнтів оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги, а саме 
1260 пацієнтів.

Граничний розмір надбавок, передбачених у підпункті «а» підпункту 2 пункту З 
пос танови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.
№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), може 
бути збільшений для досягнення розміру нарахованої заробітної плати медичним 
працівникам, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 січня 2022 р. № 2 «Деякі питання оплати праці медичних 
працівників закладів охорони здоров’я».

До нарахованої заробітної плати медичним працівникам підприємства за 
повністю виконану місячну (годинну) норму робочого часу враховуються посадові 
оклади згідно Єдиної тарифної сітки, підвищення посадових окладів, надбавки, доплати 
та стимулюючі виплати, зокрема премії.

Даний пункт колективного договору регулюється наступними законодавчими актами 
та діє на час дії та змін до них:

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
- Указ Президента України від 18 червня 2021 року 261/2021 «Про заходи щодо 
підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення 
додаткових гарантій для медичних працівників»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 2 «Деякі 
питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1440 
«Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення у 2022 році»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1334 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 та 
від 25 квітня 2018 р. №410»;



Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про 
договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

4.1.22. Дотримуватись норми, що розмір посадового окладу керівника закладу охорони 
здоров’я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних 
працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних 
працівників підприємства більш як на 60 відсотків відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1334 «Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 та від 25 квітня 2018 р. № 410».

Доповнення до Колективного договору підписали:

Директор
КІШ «І|,снір первинноїмедико - 
сині гарної допомоги» БСР ДО»

Голова профспілкового комітету 
КНП «Центр первинної медико -  
санітарної допомоги» БСР ДО»

•в СМЕЛОВСЬКА

2022 р.

гдрій СОБОЛЬ

2022 р.



і
В даному доповненні до діючого колективного договору 
КНП «Центр ПМСД» БСРДО» 
на 2019 -  2023 рр. пронумеровано, прошнуровано 
та скріплено печаткою 8 (вісім) аркушів.

Директор 
КНП «Центр ПМСД» юбов СМЕЛОВСЬКА


