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Голoвi обласнoгo комiтеry
.{онецькoi облaснoi оpгaнiзацii
прoфспiЛки прaцiвникiв oхopoнП
здopов'я Укрaiнп
Пoлякoвськiй O.B.

Ha заnит згiдно Зaкoнy УкpaТни .,Пpo лoсryп дo пyблivнoi iнфоpмartji''
щодo oкpeмoгo теpмiнoвoго дopyvення зaстyпника Мiнiстpa Toлстaнова o.К.
в iд l ] '02.20 l2 Ль 0 l .04/94 HаДасMo нас|уПH} iнфopмаuiю.

Мiнiстеpствo oxopони здopов'я УlpaТни листoм вjд 20.02.201l J\llzl.03-
04/15 рoз'яснилo ГoЛoвHиМ yпpaвлiнням оxopони здopoв'я Biнницькoi,
2JнiпpoпещoвськoТ, loнеuькоi oблaсвих тa КиТвськoi мiськoТ Деpжaвних
э;l.liiliстрацil-r, що вiдпoвiднo дo ч&сТиHи леptпoТ стaттi i l6 Кoдекс} закtlнiв
ЛPo ПpаЦIо УкрaiЪи пpи звiльнeннi пpaцiвникa виплaта всiх сум' tц() нtulехal'ь
йovy в iл п iДпpиr vс tва.  yс lаIJoBи.  opганiзаu iТ.  пpoBаДи lЬсЯ в день зв iль l lення '
Якшo пpаuiвник в День зв iльненнr '  

"е 
npаuю"ав.  to зa.з l tаченi  с)vи \1аЮIЬ

бyr'и виплaненi не пiзнiпrе HaсTyПнoгo дня пiсЛя Пpе.ц'яBJ,IеHня 3tsl:Iь}lениМ
ltpaЦiвникov BиМoI и Пpo poЗpi l \ )  l ]oк.  Пpo наpахoвaнi  сyvи.  нr . tежнi
пpaцiвниковi пpи звiльненнi, влaсник aбо yпoвнoвaжений IiиМ;pl'alr ПoBинен
IlисьN'toBo повi,цoмити пpaЦiBникa пеpеД BиIrЛaТoкl зaЗHaчених сvM.

Чaстиноrо першorо стaттi 1] 7 iaзнaчeнoгo Кoдексy визнauенo. щo в pазl
tlевиПЛaTи З BиHи вЛaсникa aбo yПoвнoBa)кенoгo ним opГaну нajlе)кIlиx
зBlЛЬ}lеHoМy пpaцiвникoвi сyМ y сТpoки' зaзнaченi в стaттi l l6 цьогo Кo-aексv.
лpи в iлс1 lност i  слоp1 пpo Тx pо lv ip п iлпpисvсtвo.  )сганоBа.  oрганi rаu iя
повиннi вип:laтити ПpaцiBHикoBi йorю сeрелнiй зapoбiтoк зa весь чag 3ТгpиNlки
Пo деt{Ь фaкTичнoгo poзpаХvнку.

- rаким чиltoМ' Пpи poзpахyнlry з пpацiвникaми. якi змrtrrоють пrtсце
poбoти абo звiЛЬняIоTЬся внаслiдок стpyктypнoТ pеopганiзaцtТ заклaдiв
oхopollи зДopов'я, неoбхiднo нeyxилЬI.lo ,цoTpиМvBaTисЬ виlllезaЗllaчених
вимoг КoДекс}. зaкoнiв пpo пpaЦю Укрaiни.

МoЗ УкpaТни yзaГaлЬненa iнформauiя uloДo вIIBiЛЬнeннЯ MедичI]их'l.а
}lеМе.циЧIlиx пpaцiвнпкiв зaклaдiв охopotrи здopoв'я пiлoтниx pеrioнiв
Пpotя lo\|  :0 l  l  poкy )  

. tв .язкy t  pеоptан iзаu i r  ю:



!нiпpoпетpoвськa oбЛaсTЬ - 37 меди.rних пpaцiвникiв тa 185
пpaцiвникiв без меДичноi oсвiти. Bивiльнeння пpauiвникiв y зв'язкy з
pеopгaнiзaцiсlo y 20l2 poцi не пеpедбaчaсться.

Biнницькa oблaсть - l29 медичних пpацiвникiв тa l97 пpauiвникiв без
ме.цичнoi oсвiти. У 2012 poцi y зв'язкy з pеopгaнiзaцiсrо пеpeдбauaсться
вивiльнення l 75 МеДичних пpaцiвникiв тa 171 без мeдиvнoi освiти.

!'oнеuькa oблaсть - 94 меди.rних пpaцiвника тa З51 пpаuiвник бeз
меди.lноi oсвiти. Bивiльнення пpaЦiвникiв y зв,язкy з pеopганiзапiсlо y
20l2 poцi нe пеpедбa.raеться.

м. Киiв - пiл нас pеоpгaнiзaцij зaклa.цiв oхopoни здopoв'я y 201l pоцi
вивiльненtlя npauiвникiв зaклaдiв охоpoни здоpoв'я нe вiдбyвaлoся.
Bивiльнення пpauiвникiв y зв,язкy з pеopганiзaцiсlо y 2012 poui не
пеoедбaчaсться.
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