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Доплати медичним працівникам закладів освіти 

    На засіданні Кабміну  Міністрів України  постановою  від 03.-2.2121 

№610    «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів 

освіти»  встановлено  з 1 січня 2021 року і до скасування карантину, 

встановленого через COVID-19, медичним працівникам закладів освіти 

державної та комунальної форм власності доплати в розмірі 20% 

посадового окладу. Постанова КМУ додається. 

      Передбачається, що така доплата виплачуватиметься як компенсація за 

роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я 

медичним працівникам закладів освіти.  

        Інших умов, за яких встановлюються такі доплати, зокрема щодо 

атестації  робочих місць, постановою не обумовлено. 

       Тобто зазначена доплата встановлюється аналогічно доплатам, що 

виплачуються працівникам за використання в роботі дезінфікувальних 

засобів, а також зайнятим прибиранням туалетів, що передбачені абзацом ґ) 

підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України № 1298, а саме 

без вимог щодо атестації робочих місць. 

       Згідно зі статтею 3-1 Закону України «Про оплату праці» при обчисленні 

розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального 

розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та 

підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, 

роз’їзний характер   робіт, премії до святкових і ювілейних дат. 

      Тобто її сума виплачуватиметься понад мінімальну заробітну плату 6000 

гривень та здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених на оплату 

праці працівників відповідного закладу освіти.   

       Під час погодження постанови Кабінету Міністрів України від 19.06. 

№610   Профспілка наполягала на встановленні доплати медичному 

персоналу закладів освіти в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, як це 

передбачено для медичних працівників закладів охорони здоров’я та її 

виплати за рахунок коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, а не за рахунок коштів закладів освіти, які в їх 

кошторисах відсутні. Урядом вони не були підтримані. 
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        Але ці пропозиції Профспілки частково враховано Міносвіти, що 

відображено у доповненнях до Галузевої Угоди на 2016-2020 роки у пункті 

8.3.17 щодо встановлення доплати медичним працівникам закладів та 

установ освіти в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, як таким, що 

забезпечують життєдіяльність населення, як це передбачено постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 червня 2020 р. № 610  для фахівців, які 

відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством 

охорони здоров’я. 

         Зазначені зміни до Галузевої угоди на 2016-2020 роки зареєстровано 

Мінекономіки 29.01.2021 за № 2. Відповідно до статті 9 Закону України «Про 

колективні договори і угоди» після закінчення строку дії угода продовжує 

діяти до того часу, поки сторони не укладуть нову або не переглянуть чинну, 

якщо інше не передбачено угодою. 

       Згідно з пунктом 2.1 Галузевої угоди Угода укладена на 2016-2020 роки, 

набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до 

укладення нової або перегляду цієї Угоди.  

  

         Питання укладання нової Галузевої угоди між Міністерством освіти та 

ЦК Профспілки буде розглянуто найближчим часом на засідання президії ЦК 

Профспілки. 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УК РАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

від 03 лютого 2021 р. № 67 

Київ 

Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти 

       Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Запровадити з 1 січня 2021 р. та до відміни карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, доплати за роботу у несприятливих умовах 

https://pon.org.ua/novyny/8495-mnekonomki-zdysnili-povdomnu-reyestracyu-zmn-do-galuzevoyi-ugodi.html
https://pon.org.ua/novyny/8495-mnekonomki-zdysnili-povdomnu-reyestracyu-zmn-do-galuzevoyi-ugodi.html
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праці та підвищеного ризику для здоров’я медичним працівникам закладів 

освіти державної і комунальної форми власності в розмірі 20 відсотків 

посадового окладу, визначеного за тарифними розрядами Єдиної тарифної 

сітки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 

2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 

2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064). 

2. Установити, що доплати, визначені пунктом 1 цієї постанови, 

здійснюються за рахунок коштів, передбачених на оплату праці працівників 

відповідного закладу освіти. 

        Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 

 

Підготувала завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників 

Подгорець В.В. 

 


