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ДОПОВНЕННЯ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

мiж начаJьником ДержавноТ устаtrови кТериторiа-пьне медичне
об'сднаrшя Мiнiстерсгва внуцiшнiх справ УкраIни по Закарпатськiй
областil> та трудовIд\.1 колективом,Щержавноi установи <Територ iал ьне

медичне об'сднання Мiнiсгерсгва внугрiшпriх справ Украiни по
Закарпатськiй областi>

на201'7-2022 роки

м. Ужгород -202|
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1. Робсrюдавеrр та виборIпл1 орган первlппrоi прфсп}rковоi органiзацii
(лалi-ВОППО) ДУ (ТМО МВС YIсparrпa по Закарпатськй бласгЬ у зв'язку з
органiзацiftlо.штатними змiнаtлпл в усгановi (введеrшmл HoBID( пос4ц у шrrаттий

розгис) та вIФобrптrою небхffiсгю, вi.щrовiдrо до вимог п. 2 сг. 8 Закону Украши
<<fIро вi,щryспоо>, Закону Украrп.r (dlpo колекпвнi доювори ъ }тOдD) вирirrм.тпл

внести доповненнJI до Колективною договору мiж начаJыfiжом,Щержавноi усганови
<TeplTюpia.lbHe медт.{не б'едlаrшя Мiнiсгерсгва внутрiuпriх справ Украiти по
Закарпатськiй бласгЬ та трудовLil,I колективом ,Щержавноi установи
<Територiальне медичне об'еднання Мiнiсrерсгва внугрiшпriх справ Украiни по
Закарпатськiй областi>> на20|7 -2022 polol (даrri - Колекпвrпп1 доювiр) з 01.03.2021

року, зокрема:

1) лоповнпти додаток }l'i: 2 Колективного договору (Перелiк посад
працiвникiв з ненормованим робочим днем> встановивши додаткову
вiдпустку за особливий характер працi (ненормоваЕий робочий день)
тривалiстю 7 календарних днiв згiдно списку (доповнення) дода€ться.

Начальник ДУ (ТМО МВС Украiни
по Закарпатськiй областi>>

Голова ВОППО ДУ (ТМО МВС
УкраТни по Закарпатськiй областi>>

й

IBaH ЛЕМКо

Марина БАБИЧ
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ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник
по Закар

перелiк посад працiвникiв.щу (тмо Мвс Украiъи по Закарпатськiй
областi>> з ненормовапим робочим днем для нарахування додатковоi

вцпустки

Тривалiсть додатковоi

7 календарних днiв

7 календарних днiв

7 календарних днiв

Представник працiвникiв .Щержавноi

установи <Територiальне медичне
об'еднання MiHicTepcTBa внутрiшнiх
справ Украiни по Закарпатськiй областi>>

Наталiя МЕНДЕЛЬ

Голова ВОППО .Щ,ержавноi
<Територiальне медичне об'
MiHicTepcTBa внутрiшнiх
Закарпатськiй областi>

Марина БАБИЧ

ffi
Лiкарi медичноi (вiйськово-лiкарськоi) KoMicii

Лiкар-анестезiолог ПАлАти IнтЕнсиВноi тЕРАпIi тА
ДИНАМFIНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ItA 3 лiжка

Сестра медична - анестезист (брат медичний -

анестезист) пАлАти IнтЕнсивноi TErAIIII тл
СПосТЕРЕжЕНIIЯ НА 3 лiжка

.,996t9).{s

W

Посада
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