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Заступнику голови
Черкаськоi обласноi ради
В. ДОМАНСЬКОМУ

На Ваш лист вiд ||.0|.2022 р. Л9 02-05/1/1 щодо надання iнформацii на
запит Павленка Юрiя Свгенiйовича вiд 04.0|.2022 р. розглянутий,
повiдомляемо:

- заг€uIьна кiлькiсть працiвникiв у комунальному некомерцiйному
пiдприемствi <Черкаська обласна дитяча лiкарня Черкаськоi обласноi ради>> в
закладi станом Ha3l.|2.2021' р. - 481 особа, iз них 2 особи iтрацюс за строковим
трудовим договором, З0 осiб перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною
до досягнення нею З - рiчного BiKy та б осiб перебувае у вiдпустцi без
збереження заробiтноi плати як мати дитини, яка потребуе домашнього догJIяду
тривалiстю, визначеною в медичному висновку, але не бiльш як до досягнення
дитиною б - рiчного BiKy.

- за 2020 - 2021 р. проведено скорочення персоналу в закJIадi в кiлькостi 9
осiб, а саме 2 сестри медичнi, 4 молодшi медичнi сестри, 1 кухонний робiтник
та 2 виховате ля. У 2022 роцi скорочення персоналу не заплановано.

- кiлькiсть зареестрованих профспiлок - 1;

- вiдомостi про вiдрахування коштiв профспiлкам з боку пiдприемства за
20|4-202l рок4 - 30% (iз з€вначенням членських BHecKiB працiвникiв - 7 0О/о, п
iнших вiдрахувань за призначенням - 0,3%);

- вiдраховано профспiлки пiдприемству 70%; Обкомпрофспiлки
працiвникам охорони здоров'я - З0 Оh;

- вiдомостi про наявнiсть на балансi пiдприемствi, житлових примiщень е

квартира, а саме - стан житловий.
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