Додаток № 3

Ректор ОНМедУ,
академік НАМН України

Голова профкому ППО
працівників ОНМедУ,
д.мед.н., професор

_______________________
В.М.Запорожан

______________________
Ю.В.Сухін

СПИСОК
робочих місць, 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.
Підстава: Постанова КМ України № 1290 від 17.11.97 р., зі змінами, і
доповненнями, наказом Мінпраці та соціальної політики України від
30.01.98р. №16 зі змінами і доповненнями, Постанова КМ України №163 від
21.02.2001р.
Професії, посада співпрацівників для надання
№
Кількість днів
щорічних додаткових відпусток
п/п

1.

2.

Директор
центру;
заст.
директора
по
медчастині; заст. директора з хірургічної допомоги;
заст. директора з економічних питань; заст.
директора з технічних питань; інспектор по кадрах;
ст. інспектор по кадрах; економіст з праці;
провідний економіст
Зав. відділеннями; лікарі - всіх відділень; лікарі
лаборанти; головна медсестра; старші мед.сестри;
мед.сестри: палатні, процедурні, операційні, до і
післяопераційних палат, дієтична, функціональної
діагностики, У3І, по масажу, фізіотерапії;
дезінфектор; мед. статистик; мед. сестра ЛФК;
медсестра кабінетів; лаборанти; фельдшери лаборанти клінічної лабораторії; лікар лаборант;
лаборант-біолог;
епідеміолог;
мед.регістратор;
молодша
медсестра
лабораторії.
Молодші

7 календарних
днів за
ненормований
р/день

7 календарних
днів за нервноемоційну
напружність

3.

4

5

мед.сестри: анестезіологічного відділення, молодша
медсестра рентген операційної, палатні, операційні,
процедурні, перев'язувальні, кабінетів, молодші
мед.сестрибуфетники,
медичний
персонал
лабораторій, мед.сестри і молодші мед.сестри
прийомного
відділення,
мед.сестри
по
супроводженню хворих у відділенні; робітники
пралень; машиніст насосних установок; практичний
психолог;
секретар
–
друкарка;
оператор
комп’ютерного набору; водій.
Лікар-рентгенолог; лікар-анестезіолог ПІТ. 11 календарних
Мед.сестри -анестезистки і мед. сестри ПІТ;
днів
мед.сестри фізіотерапії (при праці на УВЧ 200Вт і
більш), рентген - лаборанти, молодші мед.сестри
рентгенології (при участі безпосередньо з лікарем у
рентген-дослідженнях).
Лікар
кардіолог
лабораторії ЄФІ з рентген-операційної та ПІТ,
лікар хірург серцево-судинний лабораторії ЄФІ з
рентген-операційної, старша медична сестра
рентген-операційної лабораторії ЄФІ. Лікар
променевої терапії.
Інженер по охороні праці; інженер-метролог;
фахівець з цивільної оборони; технік ПІТ; юрист –
4 календарних
консультант;
слюсар-сантехник;
ливарник
дня
стоматолог;
полірувальник
стоматолог;
завідуючий господарством.
Оператор
ЕОМ;
провідний
енергетик;
4 календарних
електромонтер по обслуговуванню электро- дня за особливий
устаткування; монтажник сантехнічної системи.
характер праці

Працівників, яких прийняли на роботу до 1 січня 1997року на умовах
надання їм 24 робочих днів щорічної основної відпустки – основна щорічна
відпустка нині становить 28 календарних днів. Якщо їм потім встановили
додаткову відпустку, то нині тривалість щорічної відпустки становить 28
календарних днів, плюс додаткова відпустка згідно колективного договору.
Якщо, хтось із таких працівників зібрався звільнитися, установа йому мае
виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки
(ст.24 Закону № 904).

