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YcmaHoBllmll , 1цо з 01 сiчня 2022 року розлwiр HapаxoBaHoi заробimноt
плаmu меduчнtlлц працiвнuксl"r, за повнiсmю вidпрацьовану лtiсячну норJиу
працi усmановлю€mься в Jиеэtссlх фонdу оплаmu праъli на 2022 piK:
на piBHi не Jиенutе 20 000 zpH. лiкарялl (Kpiлt лiкарiв-iнmернiв) mа
професiоналаJчt з вuu/|ою немеduчною освimою, якi dопуtценi dо меduчноi
diялtьносmi;

на piBHi не льенъuе 13 5а0 zpH. dля посаd ллолоdшttх спецiалiсmiв з
меduчною освimою (фаховtlх twолоdulъtх бакалаврiв), фахiвцяли з
почаmковull,t piBHeM (короmкuЙ цuкл) вutцоi лtеduчноt ocBimu, першuJуl

(бакалаврськuлw) рiвнел,t Buu4ot меduчноt
меdсесmрuнсmва;

2.

освimu i MazicmpiB з

рсtзi всl1,1ановлення ллеduчнол,tу працiвнuку неповноzо робочо.-о оrл ;it.:l,э
неповноео робочоzо muжня, а mакоас пid час невuконання пpatliBHttKo-t,t
у повноlчrу обсжi всmановленоt норлwu mpuBculocmi робочо?о часу Blllloza
)-

ttlodo .розл,tiру о?l"лqmu працi засmосову€mься

пропорцiйно

Оо

вidпраць,о Baшozo часу.
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Кабiнет MiHicTpiB УкраТни постановляе:
1.

Установити, що:

) розмiР нарахованОi заробiтнОТ платИ медичниМ працiвникам закладiв охорони здоров'я
лержавнот або комунальноi форми власнос,гi за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму
l

лраui установлюсться у межах фонду опла.ги прачi на2022 piK:

на piBHi не менше 20 000 гривень лiкарям (KpiM лiкарiв-iнтернiв) та професiоналам з вищою
не\lедичнОю освiтоЮ, якi допуЩенi дО медичноТ дiяльностi в закладах охорони здоров'я;

на piBHi не менше l3 500 гривень для посад молодших спецiалiстiв з медичною освiтою
(фахових молодших бакалаврiв), фахiвцям з пOчаIковим piBHeM (короткий цикл) вищоТ
rIеДИЧНОТ ОСвiти, першим (бакалаврський) piBHeM вищоТ медичноТ освiти i магiстрiв з
\lедсестринства;
2) граничний розмiр надбавок, передбачених у пiдгlунктi "а" пiлпункту 2 пункт1,3 постанови
КабiНету N{iHicTpiB УкраТни вiд З0 серпня 2002р. J\Ъ 1298 "Про оплату праui працiвникiв на
ocHtrBi Сдинот тарифнот сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ.
зак.падiв та органiзацiЙ окремих галузей бюдя<етноТ сфери" (Офiцiйний вiсник Украiни, 2002
Р., J\! 36. Ст'. lб99), може бути збiльшений для досягнення розмiру нарахованоТ заробiтноТ
ПЛаТИ МеДиЧн}tм працiвникам закладiв охорони здоров'я державноТ або комчна-rьноi формr.r
власностi, передбаченого пiдлlrнкт,ом l пункту ] цiсТ постанови;

3) надбавки, установленi з урахуванням положень пiдпункту 2 пункту l цiсТ постановl1. lle
ВРаХОВУЮТЬСЯ пiд час установлення /Iоплат та iнших надбавок медичн!I\f прашiвнttкаri
закладiв охорони здоров'я державноТ або комунальноТ форми власностi:

4)

диференrriаuiя заробiтноТ плати медичним працiвникам закладiв o.\op(lHll з](rLlLrв'9

ДержавноТ або копtунальноТ форми власностi здiйснюеться у N,Iежах фон:1 оп.lатlj п]..ill.
шjlяхо\{ встановлен}lя доплат та надбавок з урахуванняfi{ складностi, вiдповi:а_rьностi TJ ,,\I,]i
викон\,ва}iоТ робо,глr. KBa"ricpiKauiт irраrдiвrrика. резчльтатiв Його роботи;

5) 1 разi встанов-lення \lедичному прашiвнику неповного робочого .lня або нспr],]1
Рr-lбочого т11'/кня. а тако/\ пi: час невиконання працiвником у повно\4\, обсязi BcT;_]}itr:,. ;
Hop\lll TpltBa.locTi робочого час\,ви\,Iога щодо розмiру оплати прачi. перелбачена п j: ,.::
1 пlнктr 1 цiсТ постановL{. застосов},€ться проrrорiliйно до вiдпрацьоваI{ого час\,
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форr,lи договору про медичне обслуговування Hace-lei.:c
гараtrrili. затвердженоТ постановокl Кабiнету MiHicTpiB }'KpaTHtl з,_ ]-'
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квiтня 2018 р. JYq 410 "Про договори про медичне обс.lr,говlвання населення за програмо}о
медичних гарантiй" (Офiчiйний вiсник УкраТни. 20 1 8 р.. -Ns -15. ст. 1 570; 2020 р., Ns 2, ст. 59;
202| р'Jф 82, ст. 5250, J\b l00, ст. 6605), змiну, що _]оJасться,
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постанова набирас чинностi з дня iT опуб:liкlвання та застосовусться

року.
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