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Зміни і доповнення 

до Колективного договору 
Комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський медичний центр сучасної онкології» 
Чернігівської обласної ради 

на 2020-2022 роки 
 

1. Внести зміни, які вступають в дію з 07.10.2020 р.: 
2. Додаток №14  викласти в новій редакції. 
3. Інших істотних змін до Колективного договору на 2020-2022 роки 

внесено не було. 
Додаток у новій редакції (на 1 аркуші). 
 
 

 
 
 
 
 
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 14 
                до колективного                      
                                                                                                  Договору     
                   01 квітня 2020 року 

ПЕРЕЛІК 
посад з ненормованим робочим днем, яким надається щорічна додаткова відпустка 

тривалістю 7 календарних днів 
 

№ Найменування посади Кількість 
календарних днів 

1 Генеральний директор 7 днів 
2 Медичний директор 7 днів 

3 Заступник генерального директора з організаційно-методичної 
роботи 7 днів 

4 Заступник генерального директора з технічних питань 7 днів 
5 Заступник генерального директора з економічних питань 7 днів 
6 Провідний інженер з охорони праці 7 днів 
7 Інженер 7 днів 
8 Юрисконсульт 7 днів 
9 Завідувач складу 7 днів 
10 Головний бухгалтер 7 днів 
11 Заступник головного бухгалтера 7 днів 
12 Бухгалтер, бухгалтер ІІ категорії, бухгалтер І категорії 7 днів 

13 
Бухгалтер (з дипломом магістра), бухгалтер (з дипломом 
магістра) ІІ категорії, бухгалтер (з дипломом магістра) І 
категорії, провідний бухгалтер 

7 днів 

14 Економіст, економіст ІІ категорії, економіст І категорії 7 днів 
15 Касир 7 днів 
16 Старший інспектор з кадрів 7 днів 
17 Інспектор з кадрів 7 днів 
18 Начальник відділу  7 днів 
19 Редактор  7 днів 
20 Секретар керівника  7 днів 
21 Головна медична сестра 7 днів 
22 Фахівець з публічних закупівель 7 днів 

      
Примітка: 

- тривалість щорічної основної відпустки  становить 24 календарні дні згідно зі ст.6 
Закону України «Про відпустки». 
 
 
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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