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Зміни і доповнення 

до Колективного договору 
Комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський медичний центр сучасної онкології» 
Чернігівської обласної ради 

на 2019-2021 роки 

1. Внести зміни, які вступають в дію з 11.12.2019 р.: 
2. Додатки №14, 15 викласти в новій редакції. 
3. Інших істотних змін до Колективного договору на 2019-2021 роки 

внесено не було. 
Додатки у новій редакції (на трьох аркушах). 
 
 

 
 
 
 
 
В.о. генерального директора                               Голова профспілкового комітету 
Комунального некомерційного                           Комунального некомерційного 
підприємства «Чернігівський                              підприємства «Чернігівський  
медичний центр сучасної                                     медичний центр сучасної 
онкології» Чернігівської                                      онкології» Чернігівської               
обласної ради                                                        обласної ради 
                                         
_____________Ю.М. Шень                                  _____________О.М. Колотило 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               Додаток 14 
             до колективного                      
                                                                                               Договору     
                01 листопада 2019 року 

 
ПЕРЕЛІК 

професій і робіт зі шкідливими і важкими умовами праці 
в Чернігівському медичному центрі сучасної онкології,  

на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці,  
згідно атестації робочих місць на підставі Додатку 6 до Умов оплати праці  

працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення 
 

№ Найменування 
підрозділу 

Найменування 
посади 

Доплати за 
умови праці, % 

до тарифної 
ставки (окладу) 

Щорічна 
додаткова 
відпустка 

1 
Господарсько-
обслуговуючий 
відділ 

Машиніст із прання 
та ремонту 
спецодягу 

12% 4 дні 

2 
Господарсько-
обслуговуючий 
відділ 

Кухар, який працює 
біля плити 8% 4 дні 

3 
Господарсько-
обслуговуючий 
відділ 

Маляр 

  
8% 4 дні 

 
 

В.о. генерального директора                               Голова профспілкового комітету 
Комунального некомерційного                           Комунального некомерційного 
підприємства «Чернігівський                              підприємства «Чернігівський  
медичний центр сучасної                                     медичний центр сучасної 
онкології» Чернігівської                                      онкології» Чернігівської               
обласної ради                                                        обласної ради 
                                         
_____________Ю.М. Шень                                  _____________О.М. Колотило 

  



                                                                                               Додаток 15 
             до колективного                      
                                                                                               Договору     
                01 листопада 2019 року 

 

ПЕРЕЛІК 
  виробництв, робіт, професій і посад в «Чернігівському медичному центрі сучасної 
онкології», зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за 

Списками № 1 та № 2, за результатами атестації робочих місць    
 

№ Найменування підрозділу, 
професії і посади 

Списки № 1  
та № 2 

ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ З ДЕННИМ СТАЦІОНАРОМ НА 20 ЛІЖОК 

1 Сестра медична (процедурна (кабінетів для хіміотерапії)) № 2 

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА 60 ЛІЖОК 

2 Лікар з променевої терапії (для роботи у блоці дистанційної 
променевої  терапії на ГТА АГАТ-Р1)   № 1 

3 Рентгенолаборант  (для обслуговування хворих на гама-
терапевтичному апараті АГАТ-Р1)   № 1 

4 Молодша медична сестра  (санітарка) (для роботи у 
кабінеті  ГТА АГАТ-Р1)   № 1 

5 
Лікар з променевої терапії (для обслуговування ліжок у 
стаціонарі із виконанням процедур на шланговому ГТА АГАТ-
ВУ1) 

№ 1 

6 Сестра медична (для обслуговування хворих на гама- 
терапевтичному апараті АГАТ-ВУ1) № 1 

7 Молодша медична сестра (санітарка) (для роботи у кабінеті ГТА 
АГАТ-ВУ1) № 1 

8 Рентгенолаборант (для обслуговування хворих на 
рентгенотерапевтичній установці) № 1 

9 Інженер-радіолог №1 

10 Технік-дозиметрист №1 

ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

11 Лікар-онколог   № 2 

12 Сестра медична (палатна) № 2 



13 Сестра медична (процедурна) № 2 

14 Молодша медична сестра (санітарка-палатна) № 2 

 
 
 
 
 
 
В.о. генерального директора                               Голова профспілкового комітету 
Комунального некомерційного                           Комунального некомерційного 
підприємства «Чернігівський                              підприємства «Чернігівський  
медичний центр сучасної                                     медичний центр сучасної 
онкології» Чернігівської                                      онкології» Чернігівської               
обласної ради                                                        обласної ради 
                                         
_____________Ю.М. Шень                                  _____________О.М. Колотило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


