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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 23.11.2020 р.: 
2. Додатки № 4, № 5  викласти в новій редакції. 
3. Інших істотних змін до Колективного договору на 2020-2022 роки 

внесено не було. 
Додатки у новій редакції (на 4 аркушах). 
 

Дата підписання 23 листопада 2020 року 

 
 
 
 
 
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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                                                                                                 Додаток  4 
                                                                                                 до колективного                
                                                                                                 Договору   
                                                                                               01 квітня 2020 року 

 

ПЕРЕЛІК ДОПЛАТ ТА НАДБАВОК ДО ТАРИФНИХ СТАВОК І ПОСАДОВИХ 
ОКЛАДІВ ПРАЦІВНИКІВ 

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ОНКОЛОГІЇ» 

Найменування 
підвищень посадових 

окладів, доплат 
та надбавок 

Розміри доплат та надбавок 

Підвищення посадових окладів 

за керівництво структурним 
підрозділом 

• 10% - при кількості посад лікарів до 3 одиниць 
включно (з урахуванням посади керівника 
структурного підрозділу); 

• 20% -при кількості посад лікарів понад 3 до 6 включно 
(з урахуванням посади керівника структурного 
підрозділу); 

• 25% - при кількості посад лікарів понад 6 включно  
(з урахуванням посади керівника структурного 
підрозділу). 

за старшинство • 10% посадового окладу. 

за роботу у важких і 
шкідливих умовах праці  

• за роботу в особливо шкідливих умовах праці — 15% 
тарифної ставки (окладу). 

За наявність кваліфікаційної 
категорії керівникам із числа 
фахівців з базовою та 
неповною вищою медичною 
освітою та головним 
медичним сестрам 

• вища кваліфікаційна категорія – на 28,3% тарифної 
ставки працівника І тарифного розряду; 

• перша кваліфікаційна категорія – на 18,4% тарифної 
ставки працівника І тарифного розряду;  

• друга кваліфікаційна категорія – на 8,7%  тарифної 
ставки працівника І тарифного розряду. 

Доплати 

за суміщення професій 
(посад), розширення 
зони обслуговування 
або збільшення обсягу 
виконаних робіт 

• визначаються в розмірі до 50% посадового окладу за основною 
посадою. 

за виконання обов’язків 
тимчасово відсутнього 
працівника 

• до 100% тарифної ставки (посадового окладу) відсутнього 
працівника, але не більше 50% одному працівнику. 
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за роботу у важких і 
шкідливих умовах праці  • до 12 відсотків тарифної ставки (окладу). 

За науковий ступінь • доктора наук – у граничному розмірі 25%; 
• кандидата наук – у граничному розмірі 15%. 

за роботу у нічний час з 
22:00 до 06:00 

• 35%  або 50% годинної тарифної ставки (посадового 
окладу) за кожну годину роботи у цей час. 

за керівництво 
інтернатурою 

з розрахунку 1 година на одного лікаря-інтерна на тиждень у 
розмірі: 

• 4,55% 1 тарифного розряду лікарям, які не мають 
наукового ступеня; 

• 5,70% 1 тарифного розряду доцентам або кандидатам наук. 

Надбавки 

за складність і 
напруженість у роботі до 50% тарифної ставки (посадового окладу) 

за ведення військового 
обліку 

50% посадового окладу інспектора з кадрів (старшого інспектора з 
кадрів) 

Примітка: 
1. Конкретні підстави встановлення надбавок за складність і напруженість у роботі, 

доплат за суміщення професій (посад), за виконання обов’язків тимчасово відсутнього 
працівника, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягів робіт, їх розміри 
та термін виплати визначаються генеральним директором Підприємства і встановлюються 
його наказом. 

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення 
трудової дисципліни зазначені надбавки та доплати директор своїм наказом скасовує або 
зменшує розмір доплати незалежно від застосування/незастосування до працівника 
дисциплінарних стягнень. 

2. Доплати за роботу у нічний час, за роботу у важких і шкідливих та особливо 
шкідливих умовах праці, за інтенсивність праці провадяться за фактично відпрацьований 
час на підставі табелів обліку використання робочого часу. 

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

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

 Спеціалісти та технічні службовці  

1 Спеціалісти (немедики) Спеціалісти (немедики) всіх найменувань 
відповідної кваліфікації  

2 Технічні службовці та робітники  Технічні службовці та робітники всіх 
найменувань відповідної кваліфікації  

 
2. При розширенні зон обслуговування або збільшення 

обсягу виконаних робіт 
 

1. Лікарі всіх спеціальностей 
2. Спеціалісти з вищою немедичною освітою 
3. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 
4. Молодший медичний персонал 
5. Спеціалісти (немедики) 
6. Технічні службовці та робітники 

 

 

 

 

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 

 

 


	ПЕРЕЛІК

