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Додаток  1 
                                                                                                     до колективного 
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ПОГОДЖУЮ                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ           
Голова профкому                                                   В.о. генерального директора 
___________ О.М. Колотило                                        ____________ Ю.М. Шень 
01 квітня 2020 року                   01 квітня 2020 року 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок оплати праці працівників 
комунального некомерційного підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної 

онкології» Чернігівської обласної ради 
 

І. Загальні положення: 
1.1 Положення про оплату праці визначає організаційні, правові та економічні 

принципи оплати праці всіх працівників підприємства – керівників, спеціалістів, робітників. 
1.2 Це Положення розроблене з метою отримання гарантованої оплати за виконану 

роботу, забезпечення мотивації працівників на ефективну працю, спрямовану на задоволення 
потреб працівників і досягнення цілей Підприємства в умовах існуючої економічної ситуації 
в Україні. 

1.3 Цим Положенням визначається структура заробітної плати, склад і джерела витрат 
на оплату праці. 

1.4 Основна заробітна плата – це винагорода, обчислена, у грошовому вираженні, яку 
за трудовим договором Підприємство виплачує працівникові за виконану ним роботу 
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 
обов’язки). Встановлюється у вигляді посадових окладів для працівників. 

1.5 Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за 
трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, гарантійні 
і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, а також премії. 

1.6 Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі 
винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, 
компенсаційні та інші грошові виплати, які не передбачені актами чинного законодавства 
України, або які проводяться понад установлені зазначеними актами норми. 

1.7 Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати 
праці за виконану працівником місячну норму праці. Мінімальна заробітна плата є 
державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які 
використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. 

1.8 Заробітна плата підлягає індексації в установленому законодавством порядку. 
 
ІІ. Порядок оплати праці працівників підприємства: 
2.1 Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає 

тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні 
характеристики (довідники). 



2.2. Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від 
їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації за розрядами тарифної сітки, яка є 
основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. 

2.3. Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі 
тарифного розряду робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) 
співвідношень їх розмірів. 

2.4. Установлено мінімальний тарифний розряд робітника 1 розряду у розмірі 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Посадові оклади розраховуються 
виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, встановленого у 
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом. 

2.5 Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових 
окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів 
населення". 

2.6 Посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення 
окладу працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли 
посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і 
вище – заокруглюються до однієї гривні. 

2.7. Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння 
кваліфікаційних розрядів працівникам проводиться роботодавцем Підприємства з 
урахуванням специфіки роботи Підприємства за погодженням з профкомом. 

2.8. Оплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникам 
заробітної плати та інших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством 
України, Колективним договором і цим Положенням. 

2.9. Розмір заробітної плати працівника Підприємства залежить від складності та умов 
виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 
результатів діяльності Підприємства за звітний період – місяць – і максимальним розміром 
не обмежується (ч. 2 ст. 94 КЗпП України). 

2.10. У разі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної 
плати роботодавець Підприємства встановлює розмір посадових окладів працівників 
Підприємства, відповідно до чинного законодавства України. 

2.11. Заробітна плата працівників Підприємства складається з посадового окладу, 
доплат та інших заохочувальних, гарантійних і компенсаційних виплат. 

2.12. Джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інші кошти, одержані у 
результаті господарської некомерційної діяльності, спрямованої на досягнення соціальних 
результатів, без мети одержання прибутку відповідно до чинного законодавства і Статуту. 

2.13. Посадовий оклад встановлюється працівникам Підприємства відповідно до 
затвердженого штатного розкладу, що діє у звітному періоді, який розробляється на підставі 
схеми тарифних розрядів. 

2.14. При визначені розмірів тарифних розрядів для працівників Підприємства 
використовується сітка міжрозрядних коефіцієнтів (Таблиця 1).  

 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 1 
 

Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти, що застосовуються 

1 1,0 
2 1,09 
3 1,18 
4 1,27 
5 1,36 
6 1,45 
7 1,54 
8 1,64 
9 1,73 
10 1,82 
11 1,97 
12 2,12 
13 2,27 
14 2,58 
15 2,79 
16 3,0 
17 3,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 2 
 

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників 
 

№ з/п Назва посади Тарифні розряди 

1 Генеральний директор 17 

2 
Медичний директор, заступник генерального 

директора з організаційно-методичної роботи 
16 

3 

Заступник генерального директора з економічних 

питань, заступник генерального директора з 

технічних питань, головний бухгалтер 

15 

4 Заступник головного бухгалтера 14 

5 Головна медична сестра 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 3 
 

Схеми тарифних розрядів посад лікарів 
 

№ 
з/п Назва посади Тарифні розряди 

1 

Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-
ендоскопісти, лікарі-анестезіологи 
 

- вищої кваліфікаційної категорії 
- першої кваліфікаційної категорії 
- другої кваліфікаційної категорії 
- без категорії 

 
 
 

13 
12 
11 
10 

2 
Лікарі-інтерни, лікарі-стажисти за лікарськими 
спеціальностями:  
лікар-хірург (всіх найменувань), лікар-ендоскопіст, 
лікар-анестезіолог 

9 

3 

Лікарі інших спеціальностей, біолог: 
 

- вищої кваліфікаційної категорії 
- першої кваліфікаційної категорії 
- другої кваліфікаційної категорії 
- без категорії 

 
 

12 
11 
10 
9 

4 Лікар-інтерн, лікар-стажист за іншими лікарськими 
спеціальностями 

8 

 
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург; лікар-хірург-проктолог; 

лікар-травматолог-ортопед; лікар-уролог; лікар-нейрохірург; лікар-хірург 
судинний; лікар-хірург серцево-судинний; лікар-хірург-онколог; лікар-хірург 
торакальний; лікар-радіолог; лікар з променевої терапії; лікар з радіонуклідної 
діагностики; лікар-стоматолог-хірург; лікар-акушер-гінеколог; лікар-гінеколог-
онколог; лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із 
застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-
офтальмолог; лікар-отоларинголог; лікар-отоларинголог-онколог; лікар-
ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог; лікар-
трансплантолог; лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її 
компонентів, клітин та їх трансфузіологію. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 4 
 

Тарифні розряди посад фахівців з базовою та неповною вищою 
медичною освітою 

 
№ з/п Назва посади Тарифні розряди 

1 

Сестри медичні: поліклініки, стаціонару, процедурні, 
з дієтичного харчування, статистики медичні, 
рентгенолаборанти, сестри медичні інших 
найменувань: 
 

- вищої кваліфікаційної категорії 
- першої кваліфікаційної категорії 
- другої кваліфікаційної категорії 
- без категорії 

 
 
 
 
 
8 
7 
6 
5 

2 

Сестри медичні: операційні, перев'язувальні, 
анестезисти стаціонару відділень анестезіології та 
інтенсивної терапії; стаціонару та процедурні 
відділення паліативної допомоги; лаборанти, лікарі 
зубні: 
 

- вищої кваліфікаційної категорії 
- першої кваліфікаційної категорії 
- другої кваліфікаційної категорії 
- без категорії 

 
 
 

9 
8 
7 
6 

3 

Старша сестра медична: 
 

- вищої кваліфікаційної категорії 
- першої кваліфікаційної категорії 
- другої кваліфікаційної категорії 
- без категорії 

 
 
9 
8 
7 
6 

4 

Старша сестра медична операційна, старша сестра 
медична-анестезист, старша сестра медична 
відділення паліативної допомоги: 
 

- вищої кваліфікаційної категорії 
- першої кваліфікаційної категорії 
- другої кваліфікаційної категорії 
- без категорії 

 
 
 

10 
9 
8 
7 

 
 
 
 
 
 
 



 
Таблиця 5 

 
Схеми тарифних розрядів посад (професій) окремих 

категорій   працівників   закладів  охорони  здоров'я 
 

№ з/п Назва посади Тарифні розряди 

1 

Молодші медичні сестри: санітарки операційного 
відділення, санітарки-палатні, санітарки-
перев’язувальні; 
Молодші медичні сестри: буфетниці, ванниці, 
прибиральниці та інших найменувань відділення 
паліативної допомоги 

3 

2 
Молодші медичні сестри: буфетниці, ванниці, 
прибиральниці та інших найменувань 2 

3 Реєстратор медичний 4 

4 
Сестра-господиня; 
Молодші медичні сестри: палатні, перев’язувальні 
відділення паліативної допомоги 

4 

5 Дезінфектор 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 6 
 

Схема тарифних розрядів посад інших керівників структурних 
підрозділів, професіоналів, фахівців та технічних службовців 

 
№ з/п Назва посади Тарифні розряди 

1 

Інженер з охорони праці, юрисконсульт: 
 

- провідний 
- І кваліфікаційної категорії 
- ІІ кваліфікаційної категорії 
- без кваліфікаційної  категорії 

 
 
8 
7 
6 
5 

2 Фахівець з питань цивільного захисту, інші фахівці: 
 

 
 



- провідний 
- І кваліфікаційної категорії 
- ІІ кваліфікаційної категорії 
- без кваліфікаційної  категорії 

7 
6 
5 
4 

3 

Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер (з дипломом 
магістра), економіст, редактор, фахівець з публічних 
закупівель та інші професіонали: 
 

- провідний 
- І кваліфікаційної категорії 
- ІІ кваліфікаційної категорії 
- без кваліфікаційної  категорії 

 
 
 
 

10 
9 
8 
7 

4 

Професіонали, які зайняті на роботах з 
рентгенівською, радіологічною, радіаційною, 
радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, 
лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, 
електронною, телеметричною, ультразвуковою 
апаратурою, приладами, препаратами та 
обладнанням (інженер-електронік, інженер-
радіофізик, інженер-радіолог): 
 

- провідний 
- І кваліфікаційної категорії 
- ІІ кваліфікаційної категорії 
- без кваліфікаційної категорії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
10 
9 
8 

5 

Технік-дозиметрист: 
 

- І кваліфікаційної категорії 
- ІІ кваліфікаційної категорії 
- без кваліфікаційної категорії 

 
 

8 
7 
6 

6 Начальник відділу, психолог 10 

7 

Бухгалтер: 
 

- І кваліфікаційної категорії 
- ІІ кваліфікаційної категорії 
- без кваліфікаційної  категорії 

 
 
8 
7 
6 

8 Старший інспектор з кадрів 9 
9 Інспектор з кадрів 7 

10 Завідувач: складу, господарства; агент з постачання; 
енергетик; менеджер з постачання  

6 

11 
Архіваріус, діловод, оператор комп'ютерного набору, 
секретар-керівника, інші технічні службовці 4 

 
 
 
 
 
 



Таблиця 7 
 

Схема тарифних розрядів професій робітників 
 

№ з/п Назва посади Тарифні розряди 

1 

Кухар: 
 

- 5 кваліфікаційного розряду 
- 4 кваліфікаційного розряду 
- 3 кваліфікаційного розряду 

 
 
4 
3 
2 

2 

Ліфтер: 
 

- 2 кваліфікаційного розряду 
- 1 кваліфікаційного розряду 

 
 
2 
1 

3 Кухонний робітник 2 розряду 2 

4 

Тракторист, швачка, слюсарі, столярі, малярі, мулярі, 
машиністи повітророзділювальних установок,  
електромонтери та монтажники всіх найменувань та 
інші робітники, які виконують кваліфіковані роботи з 
ремонту, налагодження, обслуговування обладнання, 
будівель, автомобілів, меблів тощо, та інші 
кваліфіковані робітники з інструментом 
 

- 4 кваліфікаційного розряду 
- 3 кваліфікаційного розряду 
- 2 кваліфікаційного розряду 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
1 

5 

Гардеробник, кастилянка, двірник, підсобний 
робітник, сторож, черговий пульта та інші робітники, 
які виконують прості некваліфіковані, або допоміжні 
роботи 

1 

6 Прибиральник територій, прибиральник службових 
приміщень 2 

7 

Водій автотранспортних засобів: 
 

- 1 класу 
- 2 класу  
- 3 класу 

 
 
3 
2 
1 

8 

Електромеханік електрозв’язку: 
 

- І кваліфікаційної категорії 
- ІІ кваліфікаційної категорії 
- без кваліфікаційної категорії 

 
 
7 
6 
5 

 
 

 
2.15. Конкретні розміри доплат, премій, та інших виплат, що стимулюють підвищення 

продуктивності праці, виконання роботи понад установлені норми праці, підвищення якості 



послуг, за особливі умови праці тощо, встановлюються, в розмірах, передбачених 
колективним договором, залежно від результатів роботи працівника або його особистого 
вкладу в кінцеві результати роботи Підприємства, і визначені наказом генерального 
директора у кожному окремому випадку. 

2.16. Працівники Підприємства, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну 
плату за фактично виконану роботу (ч. 1 ст. 1021 КЗпП України). 

2.17. Робота у святковий день оплачується у подвійному розмірі. Оплата провадиться 
за години, фактично відпрацьовані у святковий день. 

2.18. Заробітна плата виплачується працівникам Підприємства регулярно в робочі дні 
у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через 
проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів (ч. 1 ст. 115 КЗпП України). 

2.19. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 
неробочим, заробітна плата виплачується напередодні (ч. 2 ст. 115 КЗпП України). 

2.20. Заробітна плата працівникам Підприємства за весь час щорічної відпустки 
виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ч. 3 ст. 115 КЗпП України). При 
підвищенні посадових окладів, застосовувати коригувальні коефіцієнти для розрахунку 
заробітної плати за період щорічних відпусток, курсів підвищення кваліфікації та службових 
відряджень. 

2.21. Підставою для нарахування бухгалтерією заробітної плати працівникам за 
підсумками роботи за місяць є: 

- штатний розпис Підприємства; 
- табель обліку робочого часу 
- наказ про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат. 
 
ІІІ. Відповідальність: 
3.1. Генеральний директор Підприємства несе відповідальність за: 
- забезпечення нарахування та виплату заробітної плати відповідно до чинного 

законодавства України, Колективного договору та цього Положення; 
- своєчасне затвердження та підписання документів, що є підставою для нарахування 

заробітної плати (штатний розпис, накази). 
3.2. Головний бухгалтер Підприємства несе відповідальність за: 
- забезпечення своєчасного та правильного нарахування і виплати заробітної плати; 
- забезпечення своєчасного надання працівникові інформації щодо його заробітної 

плати. 
 
ІV. Обмеження розміру утримань із заробітної плати 
Утримання із заробітної плати працівників здійснюється тільки у випадках, 

передбачених чинним законодавством. 
 
V. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці 
Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із 

законодавством про трудові спори. 
 

 
В.о. головного бухгалтера                                                             Н.В. Мозолева 
 

                                                                                                     



 
 
                                                                                                    Додаток 5 
                                                                                                    до колективного 
                                                                                                    Договору 
                                                                                                    01 квітня 2020 року 

 
 

ПЕРЕЛІК 
професій і посад робітників, яким можуть встановлюватись доплати за суміщення професії, 
розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконування робіт в розмірі до 50% 

посадового окладу за основною посадою в комунальному некомерційному підприємстві 
«Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради 

 
1. При суміщенні професій і посад 

 
№ Найменування професій і посад 

робітників, яким можуть 
установлюватись доплати за суміщення 

Найменування професій і посад, до яких 
можуть проводитися суміщення 

 Лікарський персонал  

1 Лікарі всіх спеціальностей Лікарі всіх спеціальностей відповідної 
спеціалізації, сестри медичні всіх 
найменувань, лаборант, рентгенолаборант 

2 Лікар зубний Сестра медична, молодша медична сестра 
(санітарка) 

 Фахівці з базовою та неповною 
вищою медичною освітою 

 

1 Лаборант Молодша медична сестра (санітарка) всіх 
найменувань 

2 Сестра медична (всіх найменувань) Сестра медична  (всіх найменувань), 
рентгенолаборант, статистик медичний, 
реєстратор медичний, дезінфектор, молодша 
медична сестра (санітарка) 

3 Статистик медичний Статистик медичний, сестра медична 
поліклініки, молодша медична сестра 
(санітарка) 

 Молодший медичний персонал  

1 Сестра-господиня Молодша медична сестра (санітарка) всіх 
найменувань 

2 Молодша медична сестра (санітарка-
палатна) 

Молодша медична сестра (санітарка) всіх 
найменувань 

3 Молодша медична сестра (санітарка-
операційна, санітарка-процедурна,  
санітарка-перев’язувальна, санітарка-
буфетниця, санітарка-ванниця, 

Молодша медична сестра (санітарка палатна), 
інші молодші медичні сестри (санітарки), а 
також посади робочих 



санітарка-прибиральниця) 

 Службовці та робітники  

1 Службовці всіх найменувань Службовці всіх найменувань відповідної 
кваліфікації та робочі  всіх найменувань 
відповідної кваліфікації  

2 Робітники всіх найменувань Робочі  всіх найменувань відповідної 
кваліфікації  

 
2. При розширенні зон обслуговування або збільшення 

обсягу виконаних робіт 
 

1. Лікарі всіх спеціальностей 
2. Біологи 
3. Сестри медичні всіх найменувань 
4. Лаборанти 
5. Статистик медичний 
6. Дезінфектор 
7. Молодші медичні сестри (санітарки) всіх найменувань 
8. Професії робочих всіх найменувань 
9. Реєстратор медичний  
10. Службовці всіх найменувань 

 

 

 

 

В.о. генерального директора                               Голова профспілкового комітету 
КНП «Чернігівський медичний                          КНП «Чернігівський медичний 
центр сучасної онкології» ЧОР                           центр сучасної онкології» ЧОР 
 
                                         
_____________Ю.М. Шень                                   _____________О.М. Колотило 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  Додаток 7 
                                                                                                  до колективного 
                                                                                                  Договору  
                                                                                                  01 квітня 2020 року 
 

ПЕРЕЛІК 

посад зі шкідливими  і важкими умовами праці в КНП «Чернігівський медичний центр 
сучасної онкології», на які  посадовий оклад  підвищується на 15% 

 

№ Найменування підрозділу Найменування професії та посади 

1 

Клінічна лабораторія - завідувач лабораторії, лікар-лаборант; 
- лікар-лаборант; 
- біолог; 
- лаборант. 

2 

Поліклінічне відділення з денним 
стаціонаром 

- лікар-рентгенолог (рентгенодіагностичних 
кабінетів); 
- лікар-рентгенолог (рентгенівської  
комп’ютерної томографії); 
- лікар з ультразвукової діагностики; 
- лікар-ендоскопіст; 
- лікар-онколог; 
- лікар-стажист (рентгенодіагностичних 
кабінетів); 
- сестра медична поліклініки (кабінету 
рентгенівської комп’ютерної томографії); 
- сестра медична поліклініки (ендоскопічного 
кабінету); 
- сестра медична поліклініки (з ультразвукової 
діагностики); 
- сестра медична стаціонару (процедурна 
(кабінетів для хіміотерапії)); 
- рентгенолаборант (рентгенодіагностичних 
кабінетів, кабінету рентгенівської  
комп’ютерної томографії); 
- молодша медична сестра (санітарка 
рентгенодіагностичних кабінетів); 
- молодша медична сестра (санітарка 
ендоскопічного кабінету);  
- молодша медична сестра (санітарка з 
ультразвукової діагностики). 

3 Хірургічні відділення: 
А) Абдомінальне відділення з 

 
- сестра медична стаціонару (процедурна) 



урологічними ліжками: 
Б) Мамологічне відділення з 
реконструктивно-пластичною 
хірургією: 
В) Відділення пухлин голови, шиї та 
відновлювальної хірургії: 
Г) Гінекологічне відділення: 
Д) Відділення паліативної допомоги: 

 
- сестра медична стаціонару (процедурна) 
 
 
- сестра медична стаціонару (процедурна) 
 
- сестра медична стаціонару (процедурна) 
- сестра медична стаціонару (процедурна) 

4 

Відділення променевої терапії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- лікар з променевої терапії (для 
обслуговування ліжок у стаціонарі із 
виконанням процедур на шланговому ГТА 
АГАТ-ВУ1); 
- лікар з променевої терапії (для роботи у блоці 
дистанційної променевої терапії на ГТА АГАТ-
Р1); 
- лікар з променевої терапії (для роботи на 
рентгенотерапевтичній установці); 
- лікар з променевої терапії (кабінету лінійного 
прискорювача); 
- лікар-рентгенолог (кабінету рентгенівської 
комп’ютерної томографії); 
- лікар-стажист (з променевої терапії); 
- сестра медична стаціонару (процедурна); 
- сестра медична (для обслуговування хворих 
на гама-терапевтичному апараті АГАТ-ВУ1); 
- рентгенолаборант (для обслуговування хворих 
на гама терапевтичному апараті АГАТ-Р1); 
- рентгенолаборант (для обслуговування хворих 
на рентгенотерапевтичній установці) 
рентгенівського кабінету; 
- рентгенолаборант (кабінету лінійного 
прискорювача); 
- рентгенолаборант (кабінету рентгенівської 
комп’ютерної томографії); 
- молодша медична сестра (санітарка) для 
роботи у кабінеті ГТА АГАТ-Р1; 
- молодша медична сестра (санітарка) для 
роботи у кабінеті ГТА АГАТ-ВУ1; 
- молодша медична сестра (санітарка) для 
роботи у кабінеті рентгенотерапевтичної 
установки; 
- молодша медична сестра (санітарка (кабінету 
лінійного прискорювача)); 
- інженер-радіолог (кабінету рентгенівської 
комп’ютерної томографії); 
- інженер-радіофізик (кабінету лінійного 
прискорювача); 
- технік-дозиметрист; 



- інженер-радіолог;  
при постійній роботі у сфері іонізуючого 
випромінювання або з радіоактивними 
речовинами. 

5 

Анестезіологічне відділення з 
палатами інтенсивної терапії 

- завідувач відділення, лікар-анестезіолог; 
- лікар-анестезіолог; 
- лікар-лаборант; 
- лікар-інтерн (хірургічного профілю); 
- біолог; 
- лаборант; 
- старша сестра медична-анестезист; 
- сестра медична-анестезист; 
- сестра медична стаціонару; 
- молодша медична сестра (санітарка-палатна); 
- сестра-господиня. 

6 

Гематологічне відділення - завідувач відділення, лікар-гематолог; 
- лікар-гематолог; 
- старша сестра медична; 
- сестра медична стаціонару; 
- сестра медична стаціонару (процедурна)  

7 

Хіміотерапевтичне відділення - завідувач відділення, лікар-онколог; 
- лікар-онколог; 
- старша сестра медична; 
- сестра медична стаціонару; 
- сестра медична стаціонару (процедурна) 

8 Загальнолікарняний персонал - дезінфектор 

9 Цитологічна лабораторія - завідувач лабораторії, лікар-лаборант; 
- лікар-лаборант; 
- лаборант. 

 
 
 

В.о. генерального директора                               Голова профспілкового комітету 
КНП «Чернігівський медичний                          КНП «Чернігівський медичний 
центр сучасної онкології» ЧОР                           центр сучасної онкології» ЧОР 
 
                                         
_____________Ю.М. Шень                                   _____________О.М. Колотило 

 

 

 

 



 

                                                                                                    Додаток 15 
                  до колективного                      
                                                                                                    Договору     
                     01 квітня 2020 року 
                                                              ПЕРЕЛІК 

відділень та посад, яким надається щорічна додаткова відпустка 
за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 

 

Умови праці Назва відділення, посади Кількість 
днів 

Робота зі 

шкідливими і 

важкими умовами 

праці 

1. Поліклінічне відділення з денним стаціонаром: 

- лікар-рентгенолог (рентгенодіагностичних кабінетів); 

- лікар-стажист; 

- рентгенолаборант (рентгенодіагностичних кабінетів). 

2. Відділення променевої терапії: 

- лікар з променевої терапії гама-терапевтичних 

апаратів; 

-лікар-стажист; 

- сестра медична гама-терапевтичних апаратів; 

- рентгенолаборант гама-терапевтичних апаратів; 

- технік-дозиметрист; 

- молодша медична сестра (санітарка) гама-

терапевтичних апаратів. 

3. Анестезіологічне відділення анестезіології з 

палатами інтенсивної терапії: 

- завідувач відділення; 

- лікар-анестезіолог; 

- лікар-стажист; 

- старша сестра медична-анестезист; 

- сестра медична-анестезист; 

- сестра медична стаціонару. 

 

11 днів 

11 днів 

11 днів 

 

11 днів 

 

11 днів 

11 днів 

11 днів 

11 днів 

11 днів 

 

 

 

11 днів 

11 днів 

11 днів 

11 днів 

11 днів 

11 днів 

 
В.о. генерального директора                               Голова профспілкового комітету 
КНП «Чернігівський медичний                          КНП «Чернігівський медичний 
центр сучасної онкології» ЧОР                           центр сучасної онкології» ЧОР 
 
_____________Ю.М. Шень                                   _____________О.М. Колотило                                                   



                                                                                                    Додаток 16 
                  до колективного                      
                                                                                                    Договору     
                     01 квітня 2020 року 

ПЕРЕЛІК 
відділень та посад, яким надається щорічна додаткова відпустка 

за особливий характер праці  
 

Умови праці Назва відділення, посади Кількість 
днів 

 особливий 

характер праці 

Лікар-стажист всіх найменувань всіх відділень 

1. Клінічна лабораторія: 

- завідувач лабораторії; 

- лікар-лаборант; 

- біолог; 

- лаборант; 

- молодша медична сестра (санітарка); 

- реєстратор медичний. 

2. Поліклінічне відділення з денним стаціонаром: 

- завідувач відділення; 

- лікарі всіх спеціальностей; 

- лікар з УЗД; 

- лікар-онколог; 

- лікар-акушер-гінеколог; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична з УЗД; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- сестра медична (процедурна (кабінетів для 

хіміотерапії)); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань); 

- молодша медична сестра (санітарка). 

3. Абдомінальне відділення з урологічними ліжками: 

- завідувач відділення; 

- лікар-хірург-онколог; 

- лікар-хірург; 
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- лікар-інтерн; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 

4. Мамологічне відділення з реконструктивно-

пластичною хірургією: 

- завідувач відділення; 

- лікар-хірург-онколог; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 

5. Відділення пухлин голови, шиї та відновлюваної 

хірургії: 

- завідувач відділення; 

- лікар-хірург-онколог; 

- лікар-отоларинголог-онколог; 

- лікар-хірург; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 

6. Гінекологічне відділення: 

- завідувач відділення; 

- лікар-гінеколог-онколог; 

- лікар-акушер-гінеколог; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

науменувань). 

7. Гематологічне відділення: 

- завідувач відділення; 

- лікарі-гематологи; 
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- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 

8. Хіміотерапевтичне відділення: 

- завідувач відділення; 

- лікарі-онкологи; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 

9. Загальнолікарняний персонал: 

- зубний лікар; 

- лікар-терапевт; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань); 

- дезінфектор. 

10. Операційний блок: 

- завідувач відділення; 

- старша сестра медична операційна; 

- сестра медична операційна; 

- молодша медична сестра операційна (санітарка). 

11. Відділення променевої терапії: 

- завідувач відділення; 

- лікар з променевої терапії рентгенотерапевтичної 

установки; 

- лікар з променевої терапії лінійного прискорювача; 

- лікар-рентгенолог комп’ютерного томографа; 

- лікар-інтерн; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- сестра медична комп’ютерного томографа; 

- рентгенолаборант рентгенотерапевтичної установки; 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

 

 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

 

 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

 

7 днів 

 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

 

7 днів 

7 днів 

 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 



- рентгенолаборант лінійного прискорювача; 

- рентгенолаборант комп’ютерного томографа; 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 

12. Анестезіологічне відділення анестезіології з 

палатами інтенсивної терапії: 

- лікар-інтерн; 

- біолог; 

- лаборант; 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 

13. Відділення малоінвазивної та ендоскопічної 

онкохірургії:   

- завідувач відділення; 

- лікар-хірург-онколог; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 

14. Онкоторакальне відділення: 

- завідувач відділення; 

- лікар-хірург торокальний; 

- лікар-хірург; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 

15. Інформаційно-аналітичний відділ: 

- статистик медичний. 

16. Цитологічна лабораторія: 

- завідувач лабораторії; 

- лікар-лаборант; 

- біолог; 

- старший лаборант; 
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- лаборант; 

- молодша медична сестра (санітарка); 

- реєстратор медичний. 

17. Відділення паліативної допомоги: 

- завідувач відділення; 

- лікарі всіх спеціальностей; 

- старша сестра медична; 

- сестра медична (всіх спеціалізацій); 

- молодша медична сестра (санітарка всіх 

найменувань). 
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В.о. генерального директора                               Голова профспілкового комітету 
КНП «Чернігівський медичний                          КНП «Чернігівський медичний 
центр сучасної онкології» ЧОР                           центр сучасної онкології» ЧОР 
 
                                         
_____________Ю.М. Шень                                   _____________О.М. Колотило 
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