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Доdаmок ]4

Сторони домовилися:,Щоповнити роздiл 4,1.4

Роздiл 4. Оплата працi (формування, реryлювання та захист)

4. l .4. Ycr ановлюваl и l aKi доплаr и:

- молодшим медичним сестрам променевого вiддiлення кабiнету гамма-
терапевтичного кабirtету оплату працi прtlводити згiлно 4-го тарифного

розряду;
- медичним прашitзttикuпt пllтолоl,о]натом iчного вiддiлеrrня , яtti щоДенно

використовують в роботi хiмiчнi речовини, зарахованi до алергенiв, що
перелiченi в додатку 7 Наказу MiHicTepcTBa працi та соцiальноI полiтики

Украiни, MiHicTepcTBa охорони здоров'я Укра'iни 05,10.2005N9З08/519 -15%

посадового окладу

Пiдписи CTopiH

.В.о. директора Комунального
некомерuiйного пiдприемства

Голова Первинноi профспiлковоi органiзацii
КНП "Закарпатський протипухлинний

чентр" ЗОР
ПрофесiйноТ спiлки пparriBH и KiB охорони

ltентр" ЗОР

здоров'я УкраТни



Доdаmок l5

Вiдповi,lно до Указу Президенr,а Украiни вiд l8.06.202l року Л'926l/2021.,
сторони дiйшли згоди ус,l,ановити з 0l .0l ,2022 року заробiтну плату лiкарiв
Bcix наймеrrуваttь lte меtlшlе Hi;K 20 000 гривень на мiсяць, середнього
медичного персонаJlу не NteHшIe нiж l3 500 гривень на мiсяць. У випадку
ко.lи нарахована заробiтна плата становить менше нiж 20000,00 грн. для
",riKapiB та менше нiж 1З500,00 грн. для середнього медичного персоналу
проводити доплату до рiвня вказаного в Указi Президента Украiни.

З 0l .0l .2022 року встановити посадовий оклад iнженера-радiолога на piBHi
20000,00 I,pH.., посадовий оклад секретаря керiвника на piBHi lЗ500,00 грн.

Пiдписи CTopiH

- .В.о. директора Комунtlrьного
некомерцiйного пiдприсмства

"Закарпатський протипухJIинни й центр" ЗОР

Голова ПервинноТ профспiлковоТ органiзацiТ
КН П "Закарпатський протипухлинний

чентр" ЗОР
ПрофесiйноТ спiлки прачiвникiв охорони
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