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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ   ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

(Додаток № 1 до Наказу № 105 від 21.04.2020 року) 

 

№ 100/12-40/02    м. Вінниця          «21» квітня 2020 року 

 

Про можливе переведення окремих працівників на час 

простою окремих структурних підрозділів КМП «ПРЦО 

ВОР»  

 

Відповідно до ст. 104 ЦК України Подільський регіональний центр онкології був 

реорганізований шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Подільський 

регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради», у подальшому в тексті – «Центр», 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05484161, дата державної реєстрації: 03.03.2000 року, дата запису 

в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про 

перетворення юридичної особи: 15.10.2019 року, номер запису: 1 174 145 0000 017451, є 

правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Подільського регіонального центру 

онкології, місцезнаходження: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84). Статуту підприємства 

затверджено Рішенням 39 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 26.09.2019 року № 849.  

Згідно із ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» Постановою 

КМ України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» був установлений з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року на усій території України 

карантин.  

Розпорядженням КМ України від 25.03.2020 року за № 338-р «Про переведення єдиної 

державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» визначено, що з урахуванням 

поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо визнання 

розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення та відповідно до ст. 14 та ч. 2 ст. 78 КЦЗ України було 

установлено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим 

надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року.  

У зв’язку із вищевказаним та беручи до уваги істотність та вагомість умов та обставин 

оптимізації і автономізації господарської діяльності Центру, ефективності використання коштів, а 

також враховуючи подальше фінансово-економічне забезпечення Центру, простої відділень 

хірургічного профілю та операційного блоку Центру, а також керуючись Наказами по Комунальному 

некомерційному підприємству «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 

Ради» № 99 від 30.03.2020 року, № 99/1 від 30.03.2020 року, № 99/2 від 31.03.2020 року, та керуючись 

ст. 34, ч. ч. 1, 3 ст. 113 КЗпП України, – 
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АДМІНІСТРАЦІЯ ЦЕНТРУ 

доводить до відома усіх працівників, структурні підрозділи (усі відділення хірургічного 

профілю та операційний блок Центру) яких перебувають у режимі поступового виходу з 

простою відповідно до Наказу № 105 від 21.04.2020 року та  

ПОВІДОМЛЯЄ: 

 

Відповідно до ч. 2 ст. 34 КЗпП України, у разі простою працівники Центру можуть бути 

переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу у інші діючі 

структурні підрозділи Центру на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, 

але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.  

Перелік вакансій Центру на таке переведення у разі згоди працівника: 

 

Назва структурного 

підрозділу 

Назва посади Кількість 

посад 

Диспансерно-поліклінічне 

відділення 

Фармацевт 1,0 

Хіміотерапевтичне відділення 

на 60 ліжок 

Молодша медична сестра (ванниця) 0,25 

Молодша медична сестра (палатна) 0,25 

Радіологічне  відділення 

Сестра медична (кабінету теле-гамма терапії) 1,0 

Сестра медична (блоку із закритими джерелами 

випромінювання) 

1,0 

Сестра медична стаціонару (палатна) 0,5 

Молодша медична сестра (ванниця) 0,5 

Молодша медична сестра(кабінету теле-гама-

терапії) 

1,0 

Господарсько-обслуговуючий 

підрозділ 

Прибиральник службових приміщень  3,25 

Підсобний робітник 1,0 

Технік з експлуатації та ремонту та 

обслуговуванню електроустаткування 

0,25 

Інженер 0,5 

Фахівець з публічних закупівель 0,5 

 

 

Директор КНП «ПРЦО ВОР»                                                         В.А. Шамрай 

 


