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В.М.Запорожан     Ю.В.Сухін 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

посад і професій працівників Центру реконструктивної та відновної 

медицини(Університетська клініка), Багатопрофільного медичного центру, 

Офтальмологічного медичного центру, що надає право на підвищення 

посадових окладів за здійснення оперативних утручань згідно П.2.4.2 наказу 

Міністерства праці та соціально політики України і МОЗ України від 

05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 

закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» 

 

 

№№ 

з/п 

 

Посади  

1 Лікар-офтальмолог 

2 Завідуючій офтальмологічним відділенням №1  

3 Завідуючій офтальмологічним відділенням № 2  

4 Завідуючій офтальмологічним відділенням № 3  

5 Завідуючій хірургічним відділенням № 1  

5.1. 
Лікар-хірург, лікар-хірург судинний хірургічного відділення       

№ 1  

6. 

Завідуючій хірургічним відділенням № 2 інвазивних методів 

діагностики та лікування хірургічних та ангіохірургічних 

захворювань 

6.1. 

Лікар-хірург, лікар-єндоскопіст, лікар-хірург судинний 

хірургічного відділення № 2 інвазивних методів діагностики та 

лікування хірургічних та ангіохірургічних захворювань  

7 
Завідуючій хірургічним відділенням № 3 роботизованої та 

ендоскопічної хірургії 

7.1. 
Лікар-уролог, лікар-хірург хірургічного відділення № 3 

роботизованої та ендоскопічної хірургії  

8 Завідуючій гінекологічним відділенням 

8.1. 
Лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення, який 

здійснює оперативні втручання  

9 Завідуючій відділенням інвазивних методів діагностики та 



лікування гінекологічних захворювань  

9.1. 

Лікар акушер-гінеколог, лікар-гінеколог-онколог відділення 

інвазивних методів діагностики та лікування гінекологічних 

захворювань, який здійснює оперативні втручання 

 

 

Посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-

анестезіологів та лікарів-ендоскопістів, у тому числі керівників структурних 

підрозділів - лікарів цих спеціальностей, визначені згідно п.2.1-2.2. наказу 

Міністерства праці та соціально політики України і МОЗ України від 

05.10.2005 р. № 308/519 підвищуються за здійснення оперативних втручань у 

залежності від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в 

амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків посадового 

окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю - до 25 відсотків, 

стаціонарі - до 40 відсотків. 

 

 

 

 

 

Директор 

Багатопрофільного медичного  

центру    ______________  Л.І.Данильченко 

 

Директор  

Центру реконструктивної та  

відновної  медицини 

(Університетська клініка)  _____________  Т.М.Муратова 

 

 

Директор  

Офтальмологічного медичного  

центру      _____________  Н.В. Кресюн 

 
 


