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Шановна Наталію Сергіївно!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваше звернення про надання інформації стосовно кількості ставок медичних 
працівників у закладах освіти м. Одеси та встановлення їм надбавки за 
користування дезінфікувальних засобів.

Повідомляємо, що станом на 01.09.2020 кількість ставок медичних 
працівників (сестер медичних старших, сестер медичних, сестер медичних з 
дієтичного харчування) в закладах освіти комунальної власності територіальної 
громади міста Одеси складає 358,5 у відповідності до Типових штатних 
нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 (залежно від типу та 
кількості груп) та Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних 
закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
06.12.2010 № 1205 (залежно від кількості учнів в закладі).

Умови оплати праці працівників сфери охорони здоров’я передбачені 
спільним наказом Міністерства праці і соціальної політики України та 
Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та 
установ соціального захисту населення».

Відповідно п. 3.4.7. вищезазначеного наказу, а також п. 4.3.ґ наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування 
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників 
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» установлюється 
доплата за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також



працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків 
посадового окладу (тарифної ставки).

Отже зазначена доплата встановлюється працівникам за переліком посад, 
затверджених колективним договором закладу у межах коштів, передбачених 
на оплату праці у кошторисі доходів та видатків закладу, за умови включення 
цих робіт до посадових інструкцій працівників (у тому числі й медичних).
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