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Шановний пане Денисе! 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України розглянуло Ваше звернення від 11.02.2021, що надійшло з Міністерства 
соціальної політики України, щодо деяких питань оплати праці та в межах 
компетенції повідомляє.  

Згідно зі статтею 8 Закону України „Про оплату праці” умови і розміри 
оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, 
визначаються Кабінетом Міністрів України.  

Умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та 
організацій галузі фізичної культури і спорту врегульовані наказом 
Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 „Про 
впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та 
організацій галузі фізичної культури і спорту” (зі змінами) (далі –            

наказ № 2097), 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). 
Відповідно до підпункту 7 пункту 2 наказу № 2097 керівникам 

бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту надано 
право встановлювати посадові оклади керівникам, фахівцям, службовцям, 
робітникам структурних підрозділів і окремим працівникам установ, закладів та 
організацій галузі, посади (професії) яких не передбачені наказом № 2097, у 
розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних 
установ, закладів та організацій відповідних галузей. 
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Умови оплати праці медичних працівників, в тому числі лікарів, 
визначаються згідно зі спільним наказом Міністерства праці та 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” (зі змінами)         
(далі – наказ № 308/519), розробленим на виконання постанови № 1298. 

Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років окремим 
категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих 
навчальних закладів спортивного профілю, затверджено наказом Державного 
комітету України з питань фізичної культури і спорту від 29.12.2002 № 2850. 
Згідно пункту 1 цього Порядку, він поширюється лише на окремі категорії 
працівників: керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-

викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів 
спортивних шкіл усіх типів та тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних 
закладів спортивного профілю. 

Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та 
фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони 
здоров’я (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2009 № 1418 (зі змінами). 

Дія Порядку поширюється на медичних та фармацевтичних працівників, 
які працюють на зазначених у пункті 3 Порядку посадах у будь-яких державних 
та комунальних установах, закладах, організаціях незалежно від 
підпорядкування і умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов 
оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони 
здоров’я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 
України (пункт 1 Порядку). 

Відповідно до пункту 3 Порядку надбавка за вислугу років виплачується 
керівникам закладів охорони здоров’я, їх заступникам з числа лікарів, 
заступникам головного лікаря з медсестринства, керівникам структурних 
підрозділів з числа лікарів, головним медичним сестрам, лікарям усіх 
спеціальностей, професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до 
медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, керівникам фармацевтичних 
(аптечних) закладів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з 
числа провізорів і фармацевтів, провізорам усіх спеціальностей, фахівцям з 

базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою усіх 
спеціальностей та помічникам ентомолога. 

Враховуючи зазначене, лікар дитячо-юнацької спортивної школи має 
право на встановлення надбавки за вислугу років відповідно до Порядку у разі, 
якщо він працює у будь-яких державних та комунальних установах, закладах, 
організаціях незалежно від підпорядкування та його умов оплати праці 
визначаються відповідно до наказу № 308/519. 
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Принагідно інформуємо, що виходячи зі змісту Закону України „Про 
доступ до публічної інформації”, Ваш запит не належить до запиту на 
отримання публічної інформації. 

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими 
актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер. 
 

 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України 

з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації                                                         Ігор ДЯДЮРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коцурак О. І., lena_k2@ukr.net 
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