
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(МКІП)

вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 235-32-57, тел. (044) 235-23-78

E-mail: info@mkip.gov.ua,  web-site: http://mkip.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 43220275 

________________________________________________________________________________

від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.
                                                                                 Надія
                                                                                 foi+reguest-81385-546с3388
                                                                                 @dostup.pravda.com.ua 

Шановна пані Надіє !

Міністерство культури та інформаційної політики України  розглянуло Ваш 

інформаційний запит від 29 січня 2021 року (вхідний реєстраційний номер від                  

29 січня 2021року № Н-72/21) та в межах компетенції повідомляє.
Умови оплати праці працівників закладів культури, яким надано статус 

академічних, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 

2010 р.  № 109 «Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано 

статус академічних».
Зазначеною постановою визначено максимальні розміри додаткових 

коефіцієнтів підвищення посадових окладів, що можуть бути встановлені під час 

визначення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних 

працівників, художнього та артистичного персоналу закладів культури, яким 

надано статус академічних, та умови оплати праці яких затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 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».

Таким чином, залежно від наявного фонду оплати праці розмір додаткових 

коефіцієнтів підвищення посадових окладів може бути різним, але не 

перевищувати максимальні розміри, передбачені постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 лютого 2010 р. № 109.

       Враховуючи викладене, питання виплати заробітної плати працівникам 

закладів та установ культури комунальної форми власності має вирішуватися на 

відповідному рівні. 
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   Також на забезпечення функціонування установ, яким надається підтримка з 
бюджету, мають залучатися власні доходи, отримані цими установами від 

здійснення господарської діяльності.
        Крім того, звертаємо увагу, що згідно з підпунктом а) пункту 3 наказу 

Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745 «Про 

впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної 
сітки» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 

2005 р. за № 1285/11565,  керівникам бюджетних установ, закладів та організацій 

культури надано право встановлювати працівникам цих закладів конкретні 
розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них в межах фонду заробітної 
плати, затвердженого в кошторисах.

З повагою
Державний секретар                                                                            Ярема ДУЛЬ

Виконавець:  Людмила Кудляк. 235-23-70


