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- _ 
'. j*. ' : ;]-]К\ шер-гiнекоЛоГ> на 

::1,1карi-спецiалiсти>>, 
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В.о. голо



t

i
l

i

t
l
ll
l
!
l
l
l
l

F

l
i
I

i

ПОЛОЖЕННЯ

про систему та умови оплати працi працiвникiв

- - : Б }i н ноI }lеJико-санiтарноi допомоги НововолинськоТ MicbKoi ради
Волинськоi областi>>

1. Загальнi положення

1.1. Положення про оплату працi (даrri - Положення) розроблено
li_moBi_rHo до Кодексу законiв про працю Украiни, Господарського кодексу
}-rраiни, Ъкону Украiни <Про оплату працi та Стаryту пiдприемства.

_ ]. По;оження дiс з моменту введення в дiю колективного договорУ.

_ _:, Пi:приемство самостiйно визначас i встановлюе схеми та розмiри- -:::з;:\ ок_ладiв, надбавок, доплат, винагород та iнших заохочувальнИх,

- -..;:;i.,:IlK та обсягiв виконуваних робiт тощо з урахуванням норм
- - - . . ].]конодавства. Положення визначае структуру' строки i

- _ _,, ,_.;:ь виплати заробiтноТ плати, iншi питання оплати працi
....-]- _:--- _ _ _ :,:i' З :ll_]ПРИСМСТВа.

. ]; : .ь _ f,TIl :iя.rьностi та piBeHb доходностi пiдприсмства;

. . -:-. i i,t]zl\ного прачiвника з урахуванням фактично вiдпрацьованого
- -.. _ :.з\.-]ьтатiв його роботи;

медико -



посадових окJiадiв та доплТ ПРаЦiВНИКаМ Вll5rrФ l*ry ^-

,iйною коbticiсю^]и"оuiдно 
до "ор*i"""ного 

законодавства,

2. Системи оплати праui

] l з 1r::::::;}, #Н:*;ж;н,;;,##;Ж""Н,i на пiдприсмствl Bl

lки дJlя працiвникtв,

3. Структура заробiтноi плати

заробiтна пlrата:';;;,^ 
""u,оuпений 

прачiвникам тарифiкацiйною

до затвердженого 
IIIтатного розпису,

_--rT.IT,I rrilТ1 aHI 1_

:"fi i"##;;o*oo* прАцIвникlв кнп кнцпмсд>>

rrioи та ,,орядок визначення оК,,аДiВ ПРаЦiВНИКiВ: 
__ _лбD4l Rстановлю(

; ;;* *"" "Ч:::::#"-;l Т:ЖJ'#J#tr;
lri;*ТlхНЁ'";:Н;;ffi,1'lТ:Н;й;н"ямi,"когоголови,-^ - пптяноRпюстъсОВiДНО ДО КОЛеК 

(аря посадовий оклад встановпюстъся

3.2. Заступнику гоJlовног",1i:

нижче посадово,Ь о*uду кеРiВНИКа,
, -птqЕоRпюетъся на lжче посаДОВОГО Оl!lrОЛ,;t ^'-' на 1

3.3. ГоловIIому бухгалтерJ-,:о'чоовий 
оклад встановпюетъся

э посадового окпаДУ КеРiВНИКа,



j_4- ВrгзНаченнЯ схемниХ посадових окладiв лiкарiв згiдно таблицi :

сподарсь
]Il, допла

KoMici

I\4СД)

Мiсячни
й фоrд
заробiтн
оi плати

(.р".)

l8640,00

17890,00

17140,00

Розмiр
стимулюючоТ
доплати лiкар
загальнот
практики-
сiмейний
лiкар,лiкар-
терапевт, лiкар-
педiатр за

категорiю

(грн.)

Стимулююча
доплата лiкар
загальноi
практики-
сiмейний лiкар,
лiкар - терапевт,
лiкар-педiатр
при
максимально
набранiй
кiлькостi

Розмiр
схе\{них
посадових
оrсrадiв

(.рн.)

2300,00

1550,00

800,00

(Вища)

(Перша)

(Друга)

5340,00_-. -:..,]T 11000,00

11000,00

,_ : -r_] 4200,00

. ;: 5600,00

.,,,1 7;100,00

, -,:,-,, 1 1000.00

lзначаютьс
lо.]авства.

lовлюетьсl
,о-]ови.

]юсться н€

ся на 109

5000.00



Стимулююча доплата за завiдування згiдно таблицi (грн.)

Завiдувач амбулаторiТ М 4 4000,00

Завiдувач педiатричною службою амбулаторii JФ 4 3000,00

Завiдувачi амбулаторii Nч 1, JЪ 2, JЮ 3 3000,00

ЗавiдувачамбулаторiТ смт.Благодатне 1500,00

Стимулюк)ча доплата за укладенi декларацii (грн.)

кiлькiсть
декларацiй

Лiкар загальноТ
практики
сiмейний лiкар

(грн.)

кiлькiсть
декларацiй

Лiкар-
терапевт

(грr,.)

кiлькiсть
декларацiй

Лiкар-
педiац

(.рr.)

1801 - 1980 5з40,00 2001 - 2200 5340,00 901- 990 5340,0

1609 - 1800 4570,00 1 786-2000 4570,00 803-900 4570,а

|4lб - 1608 4160,00 |572-|785 4160,00 707-802 4160,0(

I22з - l4l'5 3570,00 1358_157l 3570,00 611_70б 3570,0(

1030 - |222 2980,00 Il44-|з57 2980,00 5 15-6l0 2980,0с

8з7 - 1029 2390,00 930-1 143 2390,00 4||-5I4 2390,00

644 - 8зб 1800,00 716-929 1800,00 з2з-4l0 1800,00

45]l - 64з l210,00 501-715 1210,00 226-з22 1210,00

450 620,00 500 620,00 225 620,00



Розмiр стимулюючоТ доплати

фахiвчям з базовою та

неповною вищою медичною

освiтою (грн.

Йзмiр стимулюючоi
доплати сiмейним
лiкарям, терапевтам,

педiатрам (грн.

2300,00

650,001550,00

350,00

Мiсячний
фонД

заробiтноТ
плати

( грн.)

Розмiр
стимулюючоi

доlrлати фахiвuям
з базовою та

неповною вищою
медичною
освiтою за

категорiю (грн.)

Розмiр
стимулюючоi

доплати
фахiвuям з

базовою та
неповною

виЩоЮ
медичною
освiтою за
декларацii

Розмiр
схемних

посадових
окладiв

( грн.)

8750,00

8400,00

8100,00

1000,00 (Виrча)

650,00 (Перша)

350,00 (Друга)

7100,00

7650,00

7300,00

7000.00

1000,00 (Виша)

650,00 (Перша)

350,00 (Дру,а)

650,00з 6000,00

.lююча доплата за квалiфiкацiйну категорiю ( грн.)

_. r Вltзначення схемних посадових окладiв з базовою та негtовною

- ,.iз.]I1чною освiтою згiдно таблицi

доплата за виконання обов'язкiв старшоi медичнот
Ствш1,;rююча
- l lЦ),00 грн-

й

),0

й

),0

п

',о

з

1000,00

800,00

650,00



з,6. Визначення схемних посадових окладiв iнших кате

працiвникiв згiдно таблицi :

Посади Розмiр схемних посадових окладiв

( грн.)

TexHiK вiдповiдальний за

електрогосподарство, iнженер з

метрологii, iнженер з охорони працi

6200,00

Фахiвець з публiчних закупiвель 6200,00

Юрисконсульт 7500,00

Iнспектор з кадрiв, iнспектор з облiку та
бро нювання вiйськовозобов' язаних

6200,00

Iнженер-програмiст 5000,00

Бухгалтер (з липломом спецiалiста),
eKoHoMicT

8000,00

Секретар-друкарка 5500,00

Статистик медичний 5900,00

Молодша медична сестра (caHiTapKa),

реестратор медичний,комiрник,
електромонтер з ремонту та
обслу говування електроустаткування,

диспетчер, пiдсобний робiтник, двiрник,
слюсар caHTexHiK, завiдувач
господарством, водiй автотранспортного
засобу, сестра-господиня та iншi
професii робiтникiв.

4600,00



пих кате

}trx окладiв

_]"-. ВltзНачення схе}tних посадових окладiв керiвних працiвникiв:

( грн.)

15650,00

14800,00

14000,00

9500,00

_: ) __ -".кова заробiтна плата:

..:.,..';:..].оПjIаТИ'гарантiйнiiкомпенсацiйнiвиплатИ'ПереДбаченi
заýонодавством за:

стш}-Jююча доплата надасться за УКЛаДеНi ДеКЛаРаЧii .лl',:"Yi ::,Т:".:",
цFамики-сiмейному лiкарю, лiкарю - терапевту, "]iio--:" 

-., педlатру :

обов.язковоюУМоВоюУ*пuд""""25%вiдвстановленоiнорМаТиВно
rраювими актами BepxHboi r.*i кiлЬКОСТi o'X}#':"|.uji#'ilXЖ;'J
##lul}rrНy"#;;;; 

^' 

;р;;",ою дертавних гарантiй медичног(

обсцговУВання насеЛення' JихоДяЧи з iнформацiТ про кiлькiст

ri:шrсаншх з лlкарем декaарur,iи станом на 1 число мiсяць за який буд

тiйсшов атисядоплата згiдно таблицi,

f,хонаннrI обов,язкiв тимчасово вiдсутнього .працiвникu 
(У PTi j:"'""_11

ryбування у--"й.rцi, з iнших-"|т"ф, без звiльнення вlд сво(

сшовноi роботи, провадитъся доплата за сумiщення професii (посади)- д

5(ГъпосаДоВоГоокЛаДУЗаосноВноюпосаДою(штатнимзасТУпника
ryЬникiв .rру*,ур""" пiдроздiлiв пiдприсмства ця доплата Е

: ---:Ч\ сться); 
_ л.l_лл:у,,, виконанt

: зi:Jtr.{i .]осягнення в працi, високу професiйнv майlli|j'"i:
- J. ;:Bo важливоТ роботи, складнiсть та напруженiсть у роботi -

:, ,,.llpi:o 50О% посадового оклаДУ; 
^Е^_.rглD\/D4lIJн!

1 ьiltення обсягiв роботи, роrПI"рення сфери обслуговування у ро"]

:. j,_l'o посздового окладу (штатним заступникам керiвникiв cTpyKTypHl

- _]tlз_]i,-liв пiдприемства ця доплата не ВИПЛаЧУСТЬСЯ);

Стllrtr.--tЮюча доПлата за укладенi декларацiТ, надбавки, гарантiйн

:..-]НнЯЗаВданЬ'погiршенняякостiроботи,ПорУшенняТрУДоI
, __,:^..:iHrr за рiшенням керiвника пiдприсмства,

го:Iовного riкаря

_ - , , .l



б) премiТ та винагоро.fи,
(посадових обов'язкiв) - за
премii;

з виконанням виробничих
KoMicii з визначення розмiру

пов'язанi
рiшенням

в) одноразовi винагоро.]!l (заохочення), не пов'язанi з кон
результатами роботи, до ювi-rеI"lних та пам'ятних дат;

г) матерiальна допомога, в т.ч. на оздоровлення в cyMi не бiлъше
посадовОго оклаДу на piK (без ура,\ування стимулюючих доплат i напiд час надання основноТ вiдгryстки;

д) за залучення працiвникiв до роботи за ix згодою (в чергових кабiнетс
за посвiДченнЯ фактУ констатацii cMepTi ) понад мiсяrну 

"орrу робочогобез займання штатних посад згiдно затвердженого графiку роботи з оплза фактично вiдпрацьованi години в межах фонду оплати працi:

оплата роботи, яка виконуеться у робочi днi тижня, проводиться
оклад;

у вихiдний чи святковий день
або денноi ставки понад оклад;

проводиться у розмiрi подвiйноi годи

доплата за роботу, яка виконуеться в нiчний час здiйсню€ться в розмiрi З

::::::::.,::t:9:_"I._.]u"*" 
(посаl9в9Iо окладу) за фактично вiдпрацьовгодини (нiчним вважа€ться час з 22.О0 год. до 6.00 гЬд.).

е) оплата за невiдпрацьований час:

. оплата щорiчних основноТ та додаТковоi вiдпустки (як MaTepi ддiтей);
, оплата додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням;, суми. зарбiтноi плати, що зберiгаються за основним мiсцем,";;i;;й;;й;;

системi пiдвищення квалiфiкацii та перепiд.оrо"п" кадрiв.

3,9, Конкретний розмiр цих доплат, гарантiйних i компенсацiйних випл

:::.T:,",:Y:'"::__::I*OY 
КеРiВНИКа Пiдприемства, зЕIJIежно вiд квалiфiкаl

коштiв на оплату працi.

3,10, Премiювання керiвника пiдприемства, встановлення надбавок та
ДОПЛаТ ДО ПОСаД::11:УаДiВ ЗДiйСНЮ€ТЬСя за рiшенням органу вищого рiвняу межах наявних коштiв на оплату працi.



завдан
наданн

нкретни

ше одног
надбавок

olнeTax т
очого час{
з оплаток

ься пон

l годинн0(

змiрi 350z

tрацьован

lTep1 дво\

:rt роботr
iництва в

lx виплат
аTiфiкачii
( н€ивних

IoaBoK та
tого рiвня

]дд- неСе вiдпоВiдальнiсть з:r сво€часне та пр

заробiтноi плати прачiвникiв згiлlо

{. Iпшi питання оплати праui

kf{п кнцгtмсд> та спецiалiсти iнших закладiв мають

за сr,rIiсництвом, тобто виконуватй, KpiM свосi основноi,

шlaricTb роботи за сумiсництвом протягом мiсяця не повинна

IE половини мiсячноi норми робочого часу. оплата працi

t

5.]. У перiод мiж переглядами розмiру заробiтноТ плати iндивiдуальна

тна плата iндексуеться згiдно з чинним законодавством.

6. Строки i перiодичнiсть виплат заробiтноi плати

б.1. Заробiтна плата виплачуеться працiвникам реryлярно в робочi днi у
gтрки, встановленi даним Положенням, погодженим з уповноваженою
особою трудового колективу, €lле не рiдше двох разiв на мiсяць через

шромiжок- часу, що не перевищуе шiстнадцяти календарних днiв, та не

пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюеться виплата,

30(3 1 ) числа - виплачуеться заробiтна плата за дрУry половину мiсяця,

6.2. Якщо день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним,

святковим або неробочим днем,,uръбirru плата виплачуеться наперелоlнi,

15 числа
половину

: ] . зtr.]lIться за фактично виконану роботу,

5. Перегляд та iндексацiя розмiру заробiтноi плати

: _ Розrriр мiнiмальноТ
r: j.lя\1 змiн у чинному

заробiтнот плати встановлюсться, як правило з

,uпо"одuвствi про розмiр мiнiмальноТ заробiтноТ



6.з. У разi затримки виплати заробiтноi плати на один i бiльше мiся

працiвникам проводиться нарахування та виплата компенсацii втр

"Ь.r""" 
заробiтноi плати у зв'язку з порушенням TepMiHiB il'виплати,

6.4. Виплата заробiтнот плати здiйснюеться через установи банкiв,

6.5. Розмiр заробiтнот плати за першу половину мiсяця виплачусться

менше фактично вiдпрацьованого часу, з розрахунку посадового окладу

працiвника.

7. Обмеження розмiру утримань iз заробiтноi плати

утримання iз заробiтноi плати працiвникiв здiйснюються тiльки

випадках, передбачених чинним законодавством,

8. Витрати на вiдрядження

пiдставою для вiдрядження € накш керiвника пiдприемства.

Витрати на вiдрядженЕrl здiйснюються згiдно положення IнструкцiТ

59 вiД tз.оЗ.1998р. i,I".rру*цiя прО службовi вiдрялження в межах Украi

та за кордон, затверджена наказом МФУ) та постанова }.fs 98 вiд 02.02.2011

порядок складання Звiry про використання коштiв, виданих l

вiдряджйня або пiд звiт, здiйснюсться згiдно наказу мФу вiд 28.09,2015

Ns 841.

9. Вирiшення трудових спорiв з питань оплати праui

Труловi спори з питань оплати прачi розглядаються i вирiшу

згiдно iз законодавством про трудовi спори,




