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Генеральному директору 
Комунального некомерційного 
підприємства Луганської обласної 
ради «Лисичанська обласна лікарня 
з надання психіатричної допомоги» 
Павлу ЬУДЬОННОМУ

Голові профспілкового комітету 
Комунального некомерційного 
підприємства Луганської обласної 
ради «Лисичанська обласна лікарня 
з надання психіатричної допомоги» 
Ігорю ФЕРЕНСУ

вул. Ломоносова, 2в 
м. Привілля 93191

Про повідомну реєстрацію 
Змін до Колективного договору

Управлінням праці та соціального захисту населення військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області проведено 
повідомну реєстрацію Змін №1 до Колективного договору між адміністрацією 
та профспілковим комітетом Комунального некомерційного підприємства 
Луганської обласної ради «Лисичанська обласна лікарня з надання 
психіатричної допомоги» на 2016-2021 роки та внесений запис №  59 від 
30.11.2020 до Реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 
колективних договорів, змін і доповнень до них. Рекомендовано наступне:

У пункті 4.1.7 Розділу IV. «Оплата праці» переглянути відсоток 
зменшення посадового окладу головного бухгалтера, визначеного за схемами



тарифних розрядів, відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України

Відповідно до п. 7 Порядку повідомної реєстрації галузевих 
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №  /15 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 2 1.08.2019 №  768) текст Змін №1 до 
Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом 
Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради 
«Лисичанська обласна лікарня з надання психіатричної допомоги» на 2016 -  
2021 роки, окрім додатків 20-21, буде оприлюднено на офіційному веб-сайті 
військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області.

від 30.08.2002 №1298.

З повагою,

Начальник управління Олена ЄЗДАКОВА

Вікторія ГОРБЕНКО. 106-1511 ~3553
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Будьоннии

Голова профспілкового комітету 
КНП «ЛОЛНПД»

І.І. Ференс.__

ЗМІНИ № 1 

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між адміністрацією та профспілковим комітетом 

Комунального некомерційного підприємства

Луганської обласної ради

«Лисичанська обласна лікарня з надання психіатричної

допомоги»

на 2016-2021 роки

Схвалено конференцією 
трудового колективу протокол №  щ 
від о19.0$ 2020р.



Виписка
з  протоколу конф еренції трудового  колективу 

К ом ун ального н еком ерційного п ідприєм ства Л уган ської об л асн о ї ради «Л исичанська 
ооласн а лікарня з надання п сихіатричної д о п ом о ги » на 2 9 .0 5 .2 0 2 0  р.

В сього  працю є 161 чол 
На конф еренцію  д елегован о -  110 чол 
П рисутні -  110 чоловік

Г олова конф еренції Ф ер ен с І.І. -  голова П К

С екретар конф еренції Л у го в аТ .О .-стар ш а  м ед сестра н аркологічн ого відділення № 4

Порядок денний:

Внесення зм ін  1 доповн ен ь в колективний д о гов ір  м іж  адм ін істрац ією  та  
проф спілковим  ком ітетом  К ом ун ального неком ерційного п ідп ри єм ства Л уган ської обласної 
ради «Л и си чанська обл асн а лікарня з надання п сихіатричної д о п ом о ги » на 2016-2021 рр.

Слухали:

1. Г ен ерального ди ректора КН П  «Л О Л Н П Д » Б удьон н ого П .В . і голову  проф спілкового 
ком ітету  Ф ерен с  І.І. про внесення зм ін  і доповн ен ь в колективний договір

Виступили:

2. В акулен ко С .С . стар ш а м едсестра пси хіатри чного відділення № 2 , завідувач  
госп од арства К равчен ко Т .А .,Г у то в а  С .І. інж енер з  охорон и  праці

Постановили :

3. В вести  і прийняти зм іни та  доповнення в колективний д о гов ір  2016-2021 рр.

Г о л ова  кон ф ерен ції 

С екретар конф еренції



На підставі ст.97 К одексу законів України «П ро працю », ст.15-16 Закону України 
«П ро оплату праці» (В ідом ості В ерховн ої ради України (В В Р ), 1995, №  17 ст.121), Закону 
України «П ро колективні договори і угоди» (В ідом ості В ерховн ої ради України (В В Р ), 1993, 
№ 36, ст. 361), П останови К абінету М іністрів України «П ро ум ови і розміри оплати праці 
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та  об'єднань 
державних підприєм ств» від 19 травня 1999 року №  859, відповідно до ч. 1,2 ст. 54 
Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. №  436-1V внести зміни і доповнення до 
колективного договору м іж  адміністрацією  Комунального некомерційного підприємства 
Л уганської обласної ради «Л исичанська обласна лікарня з  надання психіатричної допомоги» в 
особі генерального директора Будьонного П авла Валерійовича, щ о діє на підставі Статуту та  

профспілковим комітетом К омунального некомерційним підприємством Л уганської обласної 

ради «Л исичанська обласна лікарня з надання психіатричної допом оги» в особі голови 

профспілки Ф ерен са Ігоря Ігоровича на 2016-2021 рік від 18.05.2016р.

1. Виключити посилання на спільний наказ М інпраці та  М ОЗ «П ро впорядкування умов 
оплати праці працівників закладів охорони здоров’ я та  установ соціального захисту 

населення» від  05.10 .2005 №  308/519 по всьому тексту колективного договору.

2. Розділ IV. О П Л А ТА  П РАЦ І, викласти у новій редакції:

IV. О П Л А ТА  ПРАЦІ

4.1. О бов'язки адміністрації:

4.1. Система оплати праці
4.1.1 О плата праці здійсню ється на підставі законів та  інш их нормативно- правових актів 
України, Генеральної, галузевої угоди між М іністерством охорони здоров'я України та  ЦК 

профспілки працівників охорони здоров'я У к р аїн и , цього Д оговору, в меж ах фінансових 

можливостей з дотриманням державних гарантій, встановлених чинним законодавством .

4.1.2 При укладанні трудового договору керівник доводить до відом а працівника про розмір, 
порядок та  строки виплати заробітної плати, а також  умови, відповідно до яких проводяться 

утримання із заробітної плати.
4.1.3 П осадові оклади встановлю ю ться (затвердж ую ться) наказом керівника на підставі 

затвердж еного ш татного розпису, чинного законодавства та  цього Д оговору.
4.1.4. Для працівників П ідприємства встановлю ю ться посадові оклади (тарифні ставки), які 

розраховую ться виходячи з розм іру посадового окладу (тариф ної ставки) працівника 1 
тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового м інімуму для працездатних осіб, 
відповідно Д одатка 20 до цього договору, за  винятком працівників, оклади яких наведені у 

Додатку 21.
4.1.5 Структура заробітної плати:

- посадовий оклад;
- підвищення посадового окладу;

- індексація заробітної плати;
- доплати за роботу в нічний та  надурочний час;
- доплати за роботу в несприятливих ум овах праці та  підвищ еного ризику для здоров'я , в тому 

числі доплата за  роботу із важкими та шкідливими умовами праці.

Стимулю ю чі виплати:

З



- надбавка за  керівництво/завідування, підрозділом;

- надбавка за  старш инство;
- надбавка за  вислугу років;
- надбавка за  кваліфікаційну категорію ;
- доплата за  складність і напруженість в роботі;

- доплата за  суміщ ення посад;
- доплата за  виконання о б о в ’ язків тим часово відсутніх працівників;

- премія та  м атеріальна допомога.
Перелік не є вичерпним та  може доповню ватись. Вказані стимулю ю чі виплати не є 
обов ’ язковими та  виплачую ться на підставі наказу керівника П ідприємства за наявності 

фінансових ресурсів в меж ах фонду заробітної плати.
4 .1 .6  Умови матеріального забезпечення керівнику підприємства встановлю є орган місцевого 

самоврядування в контракті.
4.1.7 Головном у бухгалтеру посадовий оклад встановлю ю ться на 5 відсотків нижче від 
посадового окладу генерального директора підприємства, медичному директору - на 15 

відсотків нижче від посадового окладу генерального директора підприємства.
4.1.8. Винагорода працівникам П ідприємства за  виконану роботу проводиться за  погодинно- 
преміальною системою  оплати праці, виходячи із встановленого посадового окладу, з 
урахуванням підвищ ень, доплат, надбавок та  премій, передбачених чинним законодавством та 

цим Д оговором. При цьому обов'язковим  є дотримання встановленої законодавством  тривалості 

робочого часу та  виконання працівником посадових обов 'язк ів  (норм праці).
4 .1 .9  Визначення розм іру заробітної плати проводиться у всіх  випадках окремо за основною  

посадою і при роботі за  сумісництвом.
4.2 Зміна розм ірів посадових окладів, підвищень, доплат та  надбавок, що визначаю ть заробітну 
плату працівників, проводяться з дня: призначення на посаду працівника відповідної 

кваліфікації, присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, зміни розміру окладу (тарифної 

ставки) працівника 1 тариф ного розряду. Днем присвоєння (присудження) є:
- кваліфікаційної категорії -  дата наказу відповідного органу про затвердження рішення 

атестаційної комісії;
- кваліфікаційного розряду -  дата наказу по підприємству.
4.3 Розмір заробітної плати за  повністю  виконану місячну (годинну) норму праці не може бути 

нижчим за розм ір м інімальної заробітної плати, визначений законодавством .
Якщ о нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, нижча 
законодавчовстановленого розміру мінімальної заробітної плати, П ідприємство проводить 

доплату до рівня м інімальної заробітної плати. Д оплата виплачується щомісяця одночасно із 

заробітною  платою.
У  разі роботи на ум овах  неповного робочого часу, а також  при невиконанні працівником у 
повному обсязі м ісячної (годинної-) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується 

пропорційно до виконаної норми праці.
4 .4 На П ідприємстві мож уть запровадж уватись нові або зм іню ватись діючі умови оплати праці. 

Про нові або зм іну дію чих ум ов оплати праці в бік погіршення Роботодавець повинен 

повідомити працівника не пізніш , як за два місяці до їх  запровадж ення або зміни.
4.5 Керівник підприємства несе відповідальність за  своєчасне та  правильне визначення розміру 

заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством . При встановленні факту



неправильної оплати праці керівник підприємства зобов'язаний вжити заходів щодо негайного 
виправлення помилок та  виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної 

оплати, а також  визначити ступінь дисциплінарної та  матеріальної відповідальності осіб, 
безпосередньо винних у цьому.
4.6 Підвищення посадових окладів

4.6.1 Керівникам структурних підрозділів - лікарям посадові оклади встановлю ю ться, виходячи 
з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та  кваліфікаційних категорій (за  умови, 
що спеціальність, за  якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю 
підрозділу, який вони очолю ю ть) з урахуванням підвищення на 10-25 відсотків:
на 10 відсотків - при кількості посад лікарів, посад проф есіоналів з  повною  вищ ою  немедичною 

освітою , що допущ ені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі ш татним розписом до З 

одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування 
посад лікарів-інтернів);

- на 20 відсотків - при кількості посад лікарів, посад проф есіоналів з повною вищ ою 

немедичною освітою , щ о допущ ені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним 
розписом понад 3 до 6 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних 
підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

- на 25 відсотків - при кількості посад лікарів, посад проф есіоналів з повною вищ ою  

немедичною освітою , щ о допущ ені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним 
розписом понад 6 одиниць (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без 
урахування посад лікарів-інтернів).

4.6.2 Сестрам медичним старш им посадові оклади визначаю ться, виходячи з тарифних розрядів 
посад ф ахівц ів відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків за 
старш инство.

4.6.3 Головній медичній сестрі посадовий оклад, що відповідає тариф ному розряду за групою з 
оплати праці, п ідвищ ується за  наявності кваліфікаційної категорії яка має:

- вищу кваліфікаційну категорію  - на 28,3 відсотка тариф ної ставки працівника І тарифного 
розряду;

- першу кваліфікаційну категорію  - на 18,4 відсотка тариф ної ставки працівника 1 тарифного 
розряду;

- другу кваліфікаційну категорію  - на 8,7 відсотка тариф ної ставки працівника І тарифного 
розряду.

Керівникам структурних підрозділів - лікарям посадовий оклад встановлю ється з урахуванням 
кваліфікаційної категорії за ум ови, що спеціальність, за  якою  їм присвоєна кваліфікаційна* 

категорія, відповідає профілю  підрозділу, який вони очолю ю ть, а завідувачу поліклініки - за 
будь-якою лікарською  спеціальністю , за  якою надається амбулаторно-поліклінічна допомога. 

Іншим медичним та  фармацевтичним працівникам посадовий оклад установлю ється з 
урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх  роботи за  тією  спеціальністю , за  якою 
присвоєно кваліфікаційну категорію .

Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового окладу за наявності 

кваліфікаційної категорії проводиться працівникам протягом п'яти років з дня затвердження 
наказом органу (закладу) охорони здоров'я рішення атестаційної ком ісії про її присвоєння 

(підтвердження). О собам , які баж аю ть пройти атестацію  на присвоєння (підтвердження) 

кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію  (не



пізніш е як за  два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації 
(переатестації), указана виплата проводиться до винесення рішення атестаційної комісії про її 
підвищення (підтвердження) або відміну.

4.6.4 Посадові оклади (тарифні ставки) працівників, перелік яких наведено у Д одатку 16 до
цього Д оговору, підвищ ую ться на 25 відсотків у зв ’язку зі ш кідливими і важкими умовами 
праці.

4.6.5 Головній медичній сестрі за  наявності поліклінічного відділення посадовий оклад 
підвищуються на 15%.

4.7 Доплати до посадового окладу

4.7.1 П рофесіоналам, ф ахівцям, технічним служ бовцям та  робітникам, які виконують поряд зі 

своєю  основною  роботою  додаткову роботу за інш ою  проф есією  (посадою ) або обов'язки 
тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться 
доплата за суміщ ення професії (посади) або виконання обов'язків тим часово відсутнього 
працівника в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною  посадою. Конкретний 
розмір цих доплат установлю ється керівником закладу, установи залеж но від кваліфікації 
працівника, складності та  обсягу виконуваних робіт.

4.7.2 За розш ирення зони обслуговування або збільш ення обсягу робіт провадяться доплати у 
розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівника. Зазначені доплати встановлю ю ться 

працівникам за ум ови виконання ними роботи м енш ою  чисельністю  працівників, ніж за 

встановленими нормами (норм ативам и). Зазначені доплати не встановлю ю ться керівнику 
закладу, його заступникам , керівникам структурних підрозділів та  їх  заступникам.

4.7.3 Керівнику підприємства та його заступникам - лікарям дозволяється вести роботу за 
спеціальністю  у м еж ах робочого часу за основною  посадою  з виплатою  їм до 25 відсотків 

посадового окладу лікаря відповідної спеціальності та  надавати їм сумісництво до 0,5 ставки. 
Зазначена робота повинна відображ атись у відповідних медичних документах.

4.7.4 П рацівникам, які залучаю ться до роботи в нічний час, здійсню ється доплата в розмірі 35 
відсотків годинної тариф ної ставки (посадового окладу) за  кожну годину роботи в нічний час. 
Нічним вваж ається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

4.8. Працівникам м ож уть встановлю ватись надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу 
(тарифної ставки):

- за високі досягнення у праці;

- за виконання особливо важ ливої роботи (на строк ї ї  виконання);
- за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищ увати 50» 
відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової 
дисципліни зазначені надбавки зменш ую ться або скасовую ться.

4.8.1 Водіям автотранспортних засобів установлю ється щ омісячна надбавка за  класність 
до тарифної ставки в розм ірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям І класу - 25 відсотків та  за 
роботу на санітарному транспорті - на 20% .

Н адбавка нараховується за  фактично відпрацьований водієм час.

Надбавки нараховую ться на посадовий оклад (тарифну ставку) з урахуванням підвищень.

4 .8 .2  Н адбавка за  ви слугу рок ів  встан овлю ється  в розм ір і від  10%  до 30%  п осадового окладу 
(тариф ної ставки ) л ікарям  і середньом у м едичному персоналу залеж н о від  стаж у роботи ( до



3-х років -  0% ; в ід  3-х рок ів  до 10 р о к ів -10% ; від  10 років до 20 рок ів  - 20% ; від  20  років і 
вищ е -30%  ). Н адбавка за  вислугу років  обчислю ється виходячи з п осадового  окладу (з 

п ідвищ енням) прац івника б ез урахування інш их надбавок і доплат.

Н адбавка за  вислугу років виплачується щ омісяця за  ф актично відпрацьований час за  
основним місцем  роботи  та  за  сум існ и цтвом .
4 .9  Конкретні розміри доплат, надбавок та  інш их виплат визначаю ться керівником підприємства 
за рахунок і в м еж ах фонду заробітної плати та  відображ аю ться в розрахункових відомостях на 
виплату заробітної плати.
4 .10 Інші питання оплати праці
4.10.1 П ідприємство належить до безперервно дію чих закладів, медична допомога в яких 
надається цілодобово. Чергування у стаціонарі здійсню ю ться за  рахунок місячної та 
понадмісячної норми робочого часу працівника. Робочий час медичних працівників 
ураховується помісячно. М ісячна норма робочого часу визначається, виходячи з установленої 
для даного працівника щ оденної тривалості робочого часу та  кількості робочих днів у даному 
місяці. У місячну норму робочого часу вклю чаю ться всі види робіт, які виконуються 

працівниками (тобто основна робота, чергування, виклик для надання допомоги хворим вдома 
тощ о).

Залучення до чергувань лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів проводиться за  їх  згодою  
та відповідно до дію чого законодавства про працю.

Забороняється залучати до роботи в нічний час та  до надурочних робіт осіб, які перелічені 
в статтях 55. 63 Кодексу законів про працю України.
Чергування в м еж ах м ісячної норми робочого часу здійсню ю ться штатними медичними 
працівниками за рахунок зменш ення тривалості змін протягом місяця.

Якщ о чергування здійсню валось у робочі дні згідно з  графіком роботи в м еж ах місячної норми 
робочого часу, то додаткова оплата (понад посадовий оклад) не проводиться.

Чергування за графіком у вихідний та  святковий день в меж ах місячної норми робочого часу 
може компенсуватися за  згодою  сторін наданням іншого дня відпочинку або в розмірі одинарної 
годинної ставки понад оклад (статті 72. 107 КЗпП України).

За чергування у нічний час проводиться додаткова оплата в розмірі 35%  тарифної ставки 
(посадового окладу).

4.10.2 Чергування понад місячну норму робочого часу (якщ о немає вакансій), тобто без заняття 

ш татної посади, оплачую ться з  фонду оплати праці згідно ст. 106, 107 КЗпП України , в робочі 

дні тижня оплачую ться в одинарному розмірі понад оклад, у вихідний по графіку, святковий 
або неробочій день -  у розмірі подвійної годинної ставки. •

4.10.3 П ремію вання працівників проводиться у м еж ах фонду заробітної плати. Керівник 
підприємства за  погодженням з профспілковими комітетами затвердж ую ть Положення про 
преміювання працівників. Розмір премії працівника залеж ить від  особистого внеску в загальні 
результати роботи і граничними розмірами не обмеж ується (П оложення про преміювання і 
надання матеріальної допомоги працівникам охорони здоров'я).

Преміювання директора підприємства здійсню ється відповідно до умов, визначених в 

контракті.
4 .10.4 Керівник має право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на 

оздоровлення, в сумі не більш е ніж один посадовий оклад (з підвищенням) на рік, крім



матеріальної допомоги на поховання, у м еж ах фонду заробітної плати. М атеріальну допомогу 
виплачують лиш е за  основним місцем роботи.

4.10.5 Працівникам, які навчаю ться по направленню закладу по профілю  роботи, проходять 
перекваліфікацію , п ідвищ ую ть свій професійний рівень на весь термін навчання зберігається 
середня заробітна плата.

4 .10.6 За роботу в святкові дні відповідно до ст. 107 КЗ про працю здійсню ється оплата у 
подвійному розмірі або надається другий день відпочинку за бажанням працівника.
4 .10.7 Оплату праці за  час тим часового зам ісництва проводиться згідно роз'яснення 

Держкомпраці С РС Р і С екретаріату ВЦ РП С від 29.12.1965 р. № 30/39  "П ро порядок оплати 
тим часового зам існи цтва" із внесеними змінами від 11.12.1986р. враховую чи, що нормативні 

акти законодавства С РС Р дію ть на території України відповідно до П останови Верховн ої Ради 
України від 12.09.91 р. №  1545-Х1І ( 1545-12 ) "П ро порядок ти м часової дії на території України 
деяких актів законодавства С ою зу  РС Р", якщ о не суперечать К онституції України та  діючому 
законодавству України.

4.10.8 У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 
неробочим днем, заробітн а плата виплачується напередодні.

Розрахункові листки з указаними видами нарахувань і відрахувань, повинні видаватися 
робітникам за  день до видачі заробітної плати.

4 .10.9 В ідомості про оплату праці працівників надаю ться іншим органам і особам тільки у 
випадках, передбачених законодавством .

4.10.10 Індексація заробітної плати проводиться згідно чинного законодавства.

4 .10.11. Призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, а також  оплати перших п ’яти днів ти м часової непрацездатності за  рахунок 

кош тів роботодавця здійсню ється відповідно до чинного законодавства України.

4 .10.12. В порядку та  обсягах, встановлених законодавством , здійсню ється відрахування 

відповідних кош тів на соціальне страхування та  пенсійне забезпечення працівників, інших 
обов’ язкових платежів.

4.10.13. На пільгових ум овах  м аю ть право на пенсію за віком відповідно до ст. 13 Закону 
України «П ро пенсійне забезпечення», працівники, зайняті повний робочий день із шкідливими 
і важкими умовами праці, - за  списком № 2 затвердж уваним К абінетом М іністрів України, за 
результатами атестац ії робочих місць (Д одаток № 1 6  до цього Д оговору).

4 .10.14 Виплати, щ о не перелічені в Колективному договорі, нараховую ться та  виплачуються 
згідно чинного законодавства.

4.11. П ідприємство зобов 'язується  своєчасно й регулярно виплачувати заробітну плату 
працівникам, у робочі дні, зокрем а 10 числа, - аванс (перш у частину заробітної плати за місяць), 

а  25 числа місяця за  який здійсню ється виплата, - реш ту нарахованої заробітної плати, але не 

рідш е двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищ ує шістнадцяти календарних 
днів, та  не пізніш е семи днів після закінчення періоду, за  який здійсню ється виплата.

Розмір заробітної плати за  перш у половину місяця має бути не менш е оплати за фактично 
відпрацьований час з  розрахунку посадового окладу працівника (з підвищенням).

4.12 В  ш татном у розписі найменування посад працівників затвердж ую ться у відповідності з 
чинною редакцією  К ласиф ікатора професій, своєчасно вносяться, за  необхідності, відповідні 
зміни до Колективного договору та  додатків до нього.



У разі несвоєчасного приведення найменувань професій (посад) у Колективному 

договорі у відповідність до вимог чинного законодавства, працівники продовжую ть 

користуватися пільгами та  гарантіями, встановленими для відповідних професій (посад).
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