
Список додатків 
 

Додаток № 1 . 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

 

Додаток №2. 

Положення про оплату праці.  

 

Додаток № 3.  

Список професій, посад працівників, зайнятість котрих дає право на 

щорічні додаткові відпустки та скорочений робочий тиждень за роботу зі 

шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер роботи та 

ненормований робочий день.  

 

Додаток № 4.  

Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, котрі мають 

право на додаткову щорічну відпустку. 

 

Додаток № 5. 

Перелік посад працівників ,яким надається додаткова відпустка за 

особливий характер праці. 

 

Додаток №6.  

Положення про преміювання працівників. 

 

Додаток № 7.  

Перелік професій та посад працівників, яким видається спецодяг, 

спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту по колективному 

договору. Підстава: Постанова Одеської обласної Ради народних депутатів 

Управління охорони здоров'я № 318/П від 29.08.95 р. "Типових норм", наказ 

МОЗ СРСР №65 від 29.01.88р.  

Додаток № 8.  

Список посад працівників Університетської клініки, що дають право на 

отримання молока або інших рівноцінних продуктів. Підстава: Постанова 

МОЗ СРСР № 731/П-13 від 16.12.87р. і по атестації робочих місць  

 

Додаток №9. 

Перелік посад і професій працівників ОНМедУ, робота котрих пов’язана 

з забрудненнями, котрим видається безкоштовно мило, згідно санітарно-

гігієнічних "Типових норм” (інструкція МОЗ СРСР №658). 

 

Додаток № 10.  

Перелік посад в структурних підрозділах ОНМедУ, працівники яких 

зайняті на роботах із шкідливими умовами праці та мають право на доплату у 



розмірах 12 або 24 відсотка від посадового окладу, за результатами атестації 

робочих місць. 

 

Додаток № 11. 

Перелік підрозділів та посад працівників Центру реконструктивної та 

відновної медицини(Університетська клініка), Багатопрофільного медичного 

центру, Офтальмологічного медичного центру Одеського національного 

медичного університету, яким здійснюється доплата в розмірі50 відсотків 

годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час. 

 

Додаток № 12.  

Перелік підрозділів та посад Центру реконструктивної та відновної 

медицини(Університетська клініка), Багатопрофільного медичного центру, 

Офтальмологічного медичного центру Одеського національного медичного 

університету, яким здійснюється доплата в розмірі 35 відсотків годинної 

тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час. 

 

Додаток №13.  

Перелік посад та професій працівників Одеського національного 

медичного університету, яким може проводитись доплата за суміщення 

професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, 

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт у 

розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою . 

 

Додаток № 14.  

Перелік підрозділив та посад працівників Центру реконструктивної та 

відновної медицини(Університетська клініка), Багатопрофільного медичного 

центру, Офтальмологічного медичного центру Одеського національного 

медичного університету, яким установлюється доплата в розмірі 10 відсотків 

посадового окладу (тарифної ставки) 

 

Додаток № 15.  

Перелік підрозділів та посад Центру реконструктивної та відновної 

медицини (Університетська клініка), Багатопрофільного медичного центру, 

Офтальмологічного медичного центру Одеського національного медичного 

університету, робота на яких дає право на підвищення посадових окладів 

(ставок) у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці згідно додатку 3.  

 

 

 

 

Додаток № 16.  

Перелік підрозділів та посад Центру реконструктивної та відновної 

медицини(Університетська клініка) , Багатопрофільного медичного центру, 

Офтальмологічного медичного центру Одеського національного медичного 



університету, робота на яких дає право на підвищення посадових окладів 

(ставок) у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці згідно підпункту 

2.4.5. 

 

Додаток № 17.  

Положення виплати матеріальної допомоги працівникам Одеського 

національного медичного університету. 

 

Додаток № 18. 

Перелік посад працівників Центру реконструктивної та відновної 

медицини(Університетська клініка), Багатопрофільного медичного центру, 

Офтальмологічного медичного центру Одеського національного медичного 

університету, яким схемні посадові оклади підвищуються на 60 відсотків. 

 

 

Додаток № 19. 

Перелік професій , посад працівників Центру реконструктивної та 

відновної медицини(Університетська клініка) , Багатопрофільного медичного 

центру, Офтальмологічного медичного центру ,які мають право на виплату 

надбавки до посадового окладу за вислугу років.  

 

Додаток 20. 

Перелік професій, посад працівників Центру реконструктивної та 

відновної медицини(Університетська клініка) , Багатопрофільного медичного 

центру, Офтальмологічного медичного центру, які мають право на пільгову 

пенсію.  

 

 


