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Про розгляд запиту
Міністерство фінансів України розглянуло запит на отримання публічної
інформації Анастасії Іванців стосовно інформації щодо джерел виплат з 1
вересня доплати до заробітної плати медичним працівникам закладів охорони
здоров'я, які надають медичну допомогу хворим з COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність
населення, і повідомляє.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2020
№ 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів
охорони здоров’я» встановлено з 1 вересня до 31 грудня 2020 року доплати до
заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я
комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної
допомоги) та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення:
лікарям (незалежно від посад) у розмірі 70 відсотків посадового окладу,
визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим
Міністерством охорони здоров'я, у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної
плати, встановленої у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2020 рік";
молодшим медичним сестрам у розмірі 25 відсотків мінімальної заробітної
плати, встановленої у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2020 рік".
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 623
передбачено виділення Міністерству охорони здоров’я України кошти з Фонду
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 5 955,4 млн грн для
здійснення зазначених доплат.
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