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Сторони домовились :

3riдно п.4.1.22 Колективного
01.01.21р змiнити Схему посадових окладiв

Доёапок 1 ]

доrовору 3
працiвникiв пйприемства.

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДIВ ПРАЦIВНИКIВ ПЦПРИ€МСТВА

Посадовi од,lадд*i

l0 757

12 780

15 l84
16 551

Посадовий оклад д
Засryпник директора з
економiчних питань

95%о посадового окладу директор---

Головний 90оlо посадового о
Засryпник головного 900% посадового оппuдуiББй.о

* У зв'язкУ з тим! цо чинною Галузевою угодою питацня оплати працi у::УлlТ-1']i некомерuiйних пiдприемствах пе врегульовzlно, кожеп ЗоЗ самостiйворозрооляс схему посадових омалiв працiвпикlв 1тарифвi кофiч;'.Й'iп*о*rп 
" 
n*no.oфiнансування.

** PoзMip базового посадового оклягч l lябu.ЬU^t ^-^^-..\ *---.
тарифного р*рЫ ;;-;;;;;;;"'Ёл:УТ (ТаРИфНОi СТавки) працiвника першого

;Я';;fi*,й;ън";i,ж:,##J;"чЁiжýшiъ#:;-";;аfr #}ilJ#"i
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Базовий посадовий оклад праIliвника I
смадас б 0U0 грн,

тарифЕого розряду станом ва 01,01.202l
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.Щiапазон розрядЬ
за тарифною сiткою

KepiBпi працiвники
ачi) вiддiлiв

, ур_олог, лiкар-анестезiолог, лiкар з промецевоi Tepaпii,

i*ap-p.nT."Hono., пЙар паборчнr,
агностики, лiкар-латологоанатом,

iвтеря, провiзор-iнтеон. лi

дlкар з ультразвуковоi

медичяа полiюriнiки, 
""сrра "Йч* с*цiоочр|-

меди_чяа_анестезист, сестра медична операчiйяа, сестраедична.с гацiонару (обслуговування гама-тералевтичних
lapaтlB)
естра мелична з дiстичного харqування
ентген-лабораят

Iвшi прачiвпlrкп
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СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДIВ
посад керiвних пРацiвникiв, прфесiоналiв, фu*ЬцБ * irlп"r, працiвникiв

l0- l4



медпчна сестра (caнiтapкa)
медичяа сес,гра з догляду за хворими
медична сестра (буфетвиця)

кalштелян, cтoporq пiдсобний робiтник, комiрник,
службових примiщень, садiвЕик, кухоЕяиЙ

тник

медичнии
насосяих vcTaEoBoK

-caHTexElK

ковтрольЕо-вимiрюв:!,Iьвих приладiв та

автотранспортних засобiв
-ь7хар

IОСПОДИНЯ
комп'ютерного набору

нжеrrер-радiолог
психолог

керlвЕика

господарством
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з

Пiдписrl CTopiH

В.о.Дирекrора КомунальЕого
некомерчiЙного пiдпри€мства

"Закарпатський протипухлинний центр" ЗОР
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Голова Первивноi профспiлковоi оргапiзаui
КНП "Закарпатський протипухлинний

центр" ЗОР
Професiйноi спiлки працiвrrикiв охорови
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