Додаток № 4

Ректор ОНМедУ,
академік НАМН України

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

_______________________
В.М.Запорожан

______________________
Ю.В.Сухін

ПЕРЕЛІК
посад штатних працівників Одеського національного медичного університету з
ненормованим робочим днем, яким надається додаткова оплачувана відпустка.
Підстава: Наказ Мінпраці та соцполітики України від 10.10.97р. № 7 зі
змінами. Постанова КМ України № 346 від 14.04.1997 р. Наказ від 05.02.1998 р.
№ 18 Міністерства праці та соціальної політики України.
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Найменування посад

2
Проректори університету, які не
виконують педагогічну роботу
Помічник ректора
Директори та їх заступники
Керівники, начальники, завідувачі та їх
заступники ( відділів, служб, секторів
тощо)
Декан
Вчений секретар
Головний бухгалтер та його заступники
Інші посади:
Водії
Головний енергетик
Головний інженер
Секретар-стенографіст
Провідний енергетик
Провідний інженер
Провідний економіст ,бухгалтер

Тривалість відпустки в
календарних днях

3
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7
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7
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Примітка:
1. Працівників, яких прийняли на роботу до 1 січня 1997 року 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.
Наприклад 28 к. дн. основної і 7 к. дн. додаткової відпусток – разом 35
календарних днів.
Якщо хтось із таких працівників зібрався звільнитися, установа йому має
виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки
(ст. 24 Закону № 904).
2. Завідувачам: виробничою практикою, інтернатурою, аспірантурою та
докторантурою ; вченому секретарю; проректорам, деканам факультетів, що
одночасно виконують в університеті педагогічну роботу обсягом не менше як
1/3 відповідної річної норми надається щорічна відпустка 56 календарних дні.
(ПКМ України № 346 від 14.04.1997 р.). Якщо педагогічного навантаження не
має, тривалість основної щорічної відпустки цих категорій працівників
становить 28 календарних днів, а щорічна додаткова відпустка за ненормований
робочий день, згідно колективного договору.
3. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам
університету щорічна основна відпустка повної тривалості, у перший та
наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття
їх на роботу. У разі необхідності санітарно-курортного лікування щорічна
основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року,
якщо це передбачено колективним договором. (ПКМ України № 346 від
14.04.1997 р.).

