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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Загальні положення
1.1. Положення про оплату праці працівників Одеського національного
медичного університету (далі - Положення) розроблене відповідно до Кодексу
законів про працю України (далі – КЗпП), Бюджетного кодексу України, Законів
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про
оплату праці», «Про вищу освіту», «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. № 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» та від 28 грудня 2016р. № 1037 «Про оплату праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,
наказів Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 «Про
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005р. за №
1130/11410, та від 02 квітня 1993р. № 90 «Про затвердження Інструкції про оплату
праці та розміри ставок заробітної плати професорсько - викладацького складу
вищих навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03
грудня 1993 р. за № 181, наказу Міністерства праці та соціальної політики
України і Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005р. № 308/519
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17 жовтня 2005р. за № 1209/11489.
1.2. Оплата праці працівникам Одеського національного медичного
університету (далі - Університет)

проводиться відповідно до названих вище

законів та інших нормативно-правових актів України, галузевої угоди, цього

Договору в межах бюджетних асигнувань і позабюджетних надходжень з
дотриманням гарантій, встановлених чинним законодавством (ст.ст.8, 13 Закону
України «Про оплату праці»).
1.3. Виплата заробітної плати працівникам здійснюється згідно зі статтями
23, 24 Закону України «Про оплату праці» регулярно в робочі дні в грошових
знаках України двічі на місяць:
 За першу половину місяця проводити до 15 числа поточного місяця
 За другу половину місяця – не пізніше останнього робочого дня .
У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним,
святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
1.4. У випадку порушення встановлених термінів виплати заробітної плати,
втрата частини заробітної плати працівнику компенсується відповідно до статті 34
Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про компенсацію
громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати»
та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001р. № 159 «Про
затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини
грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати».
1.5. Заробітна плата працівників індексується відповідно до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2003р. № 1078.
1.6. За період, коли відповідно до Закону України «Про охорону праці»
працівник відмовляється від роботи через виробничу ситуацію, небезпечну для
його здоров’я, до моменту усунення небезпечних виробничих факторів йому
виплачується середній заробіток.
1.7. Для розрахунку заробітної плати за період відпустки працівника при
збільшенні його посадового окладу відповідно до постанов уряду та відповідних
наказів галузевих міністерств застосовуються коригувальні коефіцієнти згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995р. № 100 «Про
затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

1.8. У випадку відпрацювання працівником за його проханням та
погодженням керівника структурного підрозділу неповного робочого дня (тижня)
оплата праці йому проводиться за фактично відпрацьований час згідно з чинним
законодавством (ст. 56 КЗпП України).
1.9. При звільненні працівникам виплачується вихідна допомога у випадках
і розмірах, передбачених статтею 44 КЗпП України.
1.10. В межах фонду оплати праці працівникам Університету надається
матеріальна допомога, у т.ч. на оздоровлення, у сумі до одного посадового окладу
на рік, згідно з Порядком виплати матеріальної допомоги працівникам Одеського
національного медичного університету .
1.11. Працівникам Університету у межах фонду заробітної плати,
затвердженого кошторисом закладу на поточний рік, може виплачуватись премія
відповідно до Положення про преміювання працівників Одеського національного
медичного університету
1.12.

Доплати

та

надбавки

стимулюючого

характеру,

встановлені

безстроково працівникам до набрання чинності цього Договору, продовжують
виплачуватися працівникам у встановленому законодавством порядку. Доплати та
надбавки стимулюючого характеру працівникам після набрання чинності цього
Договору, встановлюються на обумовлений строк, що не може перевищувати
бюджетний період.
Відповідно до статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період
становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і
закінчується 31 грудня того ж року.

2. Мінімальна заробітна плата
2.1. Відповідно до статті 17 Закону України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії», працівникам Одеського національного
медичного університету (далі - Університет) гарантується оплата праці у розмірі
не нижчому мінімального розміру заробітної плати, установленого на поточний
рік Законом України «Про Державний бюджет України».

3. Підвищення посадових окладів працівникам Центру
реконструктивної та відновної медицини(Університетська клініка),
Багатопрофільного медичного центру, Офтальмологічного медичного
центру.
3.1. Підвищення посадових окладів працівникам Центру реконструктивної
та відновної медицини(Університетська клініка), Багатопрофільного медичного
центру, Офтальмологічного медичного центу проводиться відповідно пункту 2.4
Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального
захисту населення,

затвердженого спільним наказом Міністерства праці та

соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05
жовтня 2005р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (далі Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення).
3.2.

Працівникам

Ценру

медицини(Університетська

клініка),

реконструктивної
Багатопрофільного

та
медичного

відновної
центру,

Офтальмологічного медичного центру здійснюється підвищення посадових
окладів (ставок) у зв’язку із шкідливими і важкими умовами праці відповідно
додатку 3 до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення за переліком, що додається (Додаток15,16 ,19_).
3.3. Працівникам, які мають безпосередній контакт з хворими на СНІД та
ВІЛ-інфікованими при проведенні консультацій, оглядів, наданні медичної
допомоги, тощо погодинна ставка (посадовий оклад) підвищується на 60 відсотків
пропорційно безпосередньо відпрацьованому часу (Додаток 18).

4. Доплати
4.1. Розміри та порядок встановлення доплат працівникам Університету
регламентується наказами Міністерства освіти і науки України від 26 вересня
2005р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових

установ» та від 02 квітня 1993р. № 90 «Про затвердження Інструкції про оплату
праці та розміри ставок заробітної плати професорсько - викладацького складу
вищих навчальних закладів» і Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров’я та установ соціального захисту населення, даним Колективним
договором.
4.2. Працівникам Університету можуть встановлюватись доплати у межах
фонду оплати праці у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: за суміщення
професій (посад); за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників і
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
(Додаток, 13___).
Конкретний розмір цих доплат визначається ректором за поданням
керівника

структурного

підрозділу

залежно

від

кваліфікації

працівника,

складності та обсягу виконуваних робіт, або за умови виконання роботи меншою
чисельністю працівників ніж встановлено нормативами.
4.3. Робітникам
(Університетська

Центру реконструктивної та відновної медицини

клініка),

Багатопрофільного

медичного

центру,

Офтальмологічного медичного центру зайнятим на роботах зі шкідливими та
важкими умовами праці, установлюється доплата у розмірі до 12 відсотків
посадового окладу за результатами атестації робочих місць (Додаток 15 __).
4.4. Іншим категоріям працівників, зайнятим на роботах зі шкідливими та
важкими умовами праці, установлюється доплата у розмірі до 12 відсотків
посадового окладу, а за роботу в особливо шкідливих умовах - до 24 відсотків
тарифної ставки (посадового окладу) за результатами атестації робочих місць
(Додаток 10__).
4.5. Шеф-кухарю університетських клінік, який не звільнений від основної
роботи, здійснюється доплата в розмірі 20 відсотків посадового окладу.
4.6. Окремим категоріям працівників Університету встановлюються
доплати за роботу у нічний час у розмірі 35 та 50 відсотків посадового окладу
відповідно за кожну годину роботи в нічний час (Додатки 11,12__).
Нічним уважається час з 22.00 до 6.00.

4.7. Працівникам (у т. ч. молодшим медичним сестрам), які використовують
у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням
туалетів, здійснюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки) (Додаток 14__).
4.8. Водіям автотранспортних засобів доплата за ненормований робочий
день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки виплачується за фактично
відпрацьований час.
4.9. Працівникам бібліотеки,

які

провадять

культурну, освітню,

інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, встановлюється доплата
за вислугу років згідно з Порядком виплати доплати за вислугу років працівникам
державних і комунальних бібліотек, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 22 січня 2005р. № 84, крім тих, що мають право на виплату
надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах.

5. Надбавки
5.1. Встановлення надбавок працівникам Центру реконструктивної та
відновної медицини, Багатопрофільного медичного центру, Офтальмологічного
медичного центру регулюється Умовами оплати праці працівників закладів
охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, постановою Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2009р. № 1418 «Про затвердження Порядку
виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам
державних та комунальних закладів охорони здоров’я», чинним законодавством
та даним Колективним договором.
5.2. Працівникам інших структурних підрозділів Університету надбавки
встановлюються відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 26
вересня 2005р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ» та від 02 квітня 1993р. № 90 «Про затвердження Інструкції про
оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько - викладацького
складу вищих навчальних закладів».

5.3. Граничний розмір надбавки за високі досягнення у праці; за складність і
напруженість у роботі; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання) для працівників Університету, що віднесені до пункту 5.2 даного
Положення, у тому числі і працівникам робітничих професій, не повинен
перевищувати 50 відсотків посадового окладу, а при встановленні трьох надбавок
– 150 відсотків.
Встановлення надбавок здійснюється як працівникам за основною посадою
так і працівникам які працюють за сумісництвом.
5.4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2009р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»
фахівцям бібліотеки, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку
посад

згідно

з

додатком

до

Порядку виплати доплати за вислугу років

працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005р. № 84 може встановлюватись
надбавка за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового
окладу.
Конкретний

розмір надбавки встановлюється ректором Університету у

межах фонду оплати праці.

6. Сумісництво
6.1.

Умови

роботи

за

сумісництвом

працівників

Університету

регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993р. №
245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і
організацій», наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства фінансів України від 28 червня 1993р. № 43 «Про затвердження
Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій», зареєстрованого в Міністерстві

юстиції

України 30 червня 1993р. за № 76 (далі - Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій).

6.2.

Висококваліфікованим

спеціалістам

народного

господарства

дозволяється за погодженням з власником здійснювати педагогічну діяльність в
університеті за сумісництвом у робочий час до 4 годин на день.
6.3. Працівники Університету окрім основної роботи та роботи за
сумісництвом мають право виконувати роботи, які включені до переліку робіт, які
не є сумісництвом згідно додатку до Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій.

7. Оплата за роботу у вихідні (святкові та неробочі) дні та надурочні
роботи
7.1. За години роботи, які відповідно до статті 62 КЗпП вважаються
надурочними, працівникам Університету виплачується компенсація:
 за погодинною системою - у подвійному розмірі годинної ставки;
 за відрядною системою оплати праці - у розмірі 100 відсотків тарифної
ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється
за погодинною системою.
7.2. Гранична кількість надурочних робіт для одного працівника відповідно
до статті 65 КЗпП не може перевищувати:
 протягом будь-яких двох календарних днів підряд чотирьох годин;
 у розрахунку на рік - 120 годин.
7.3. Відповідними підрозділами Університету ведеться облік надурочних
робіт кожного працівника.
7.4. Залучення працівників до роботи у їх вихідні дні провадиться за
письмовим наказом ректора Університету за погодженням профспілкового
комітету (ст. 71 КЗпП).
У наказі про залучення працівників до роботи у їх вихідний день
визначається, як саме має бути компенсована така робота відповідно до ст. 72
КЗпП:
 наданням іншого дня відпочинку, або у грошовій формі у подвійному
розмірі, визначеному ст. 107 КЗпП.

7.5. При залученні працівників до роботи у святковий або неробочий день
(цей день для працівників вихідний) компенсація провадиться в обов’язковому
порядку у подвійному розмірі. За бажанням працівника, крім грошової
компенсації, за роботу у святковий або неробочий день йому може бути надано
інший день відпочинку (ст. 107 КЗпП).

8. Інші питання оплати праці
8.1 Оплата праці стоматологічних відділень Багатопрофільного медичного
центру та Центру реконструктивної та відновної медицини( Університетська
клініка), які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду, проводиться за
погодинною системою, за винятком зубних техніків, полірувальників, ливарників
та інших робітників, зайнятих на зуботехнічних роботах, оплата праці яких
проводиться за відрядно - преміальною системою.
8.2. Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим
договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм
виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших,
передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника
відповідно до статті 21 Закону України «Про оплату праці».
8.3. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються
чинним законодавством України.

