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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України надсилає за належністю лист Гавриша П. Я. для надання в межах 
компетенції роз’яснення з порушених питань. 

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до статті 8 Закону України 
„Про оплату праці” умови оплати праці працівників установ і організацій, що 
фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Умови та розміри оплати праці керівних, професійних творчих 
працівників, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних 
установ, закладів та організацій культури врегульовані наказом Міністерства 
культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 „Про впорядкування умов 
оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” (зі 
змінами) (далі – наказ №745), розробленим на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.08.2002 № 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” (зі змінами) 
(далі – постанова № 1298). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 612 „Про 
внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від                     
30 серпня 2002 р. № 1298” (далі – постанова № 612) внесено зміни у додаток 2 
до постанови № 1298, в тому числі доповнено розділом XL „Музеї та 
заповідники”.  
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З огляду на вищу юридичну силу постанов Кабінету Міністрів України в 
ієрархії підзаконних актів, до внесення до наказу № 745 змін, передбачених 
постановою № 612, віднесення зазначених посад до тарифних розрядів 
здійснюється відповідно до розділу XL додатка 2 до постанови № 1298. 

Також повідомляємо, що Мінекономіки було погоджено проект наказу 

МКІП щодо внесення вищезазначених змін до наказу № 745. 
Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими 

актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер. 
 

 

 

Додаток: на 1 арк. на першу адресу. 
 

 

 

Перший заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України                                  Юлія СВИРИДЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коцурак О. І., kotsurak@me.gov.ua 
 


