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ПОЛОЖЕННЯ 

про встановлення надбавок і доплат до заробітної плати 

у Вашковецькому медичному коледжі БДМУ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це положення встановлює принципи регулювання фонду додаткової 

заробітної плати у Вашковецькому медичному коледжі БДМУ. 

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. 

Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні 

і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, 

пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. 

         1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про оплату 

праці», «Про освіту», «Про вищу освіту»,   постанови КМУ від 30 серпня 

2002 року № 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», постанови Кабінету 

Міністрів від 07 лютого 2001 року № 134 "Про заходи щодо залучення 

додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання 

бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат 

населенню" та наказу Міністерства Охорони здоров'я України № 137 від 6 

квітня 2001 року. 

          1.3. Норми, що не визначені в даному Положенні, регулюються на 

підставі чинного законодавства України. 

 

2. ВИДИ, РОЗМІРИ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК 

          2.1. Надбавки до заробітної плати працівникам встановлюються: 

          2.1.1. У розмірі до 50 відсотків  посадового окладу (ставки заробітної 

плати, тарифної ставки): 



    - за високі досягнення у праці; 

    - за виконання особливо важливої роботи (на   строк   її виконання); 

    - за складність, напруженість у роботі. 

     Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен  

перевищувати  50  відсотків   посадового   окладу 

    Надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 10 відсотків посадового 

окладу встановлюється додатково працівникам, нагородженим знаком 

«Відмінник освіти України».   

    У разі несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення  якості роботи   і   

порушення   трудової  дисципліни  зазначені  надбавки скасовуються або 

зменшуються. 

        2.1.2. За почесні звання України: «заслужений» - 20 відсотків посадового 

окладу (ставки заробітної плати); 

2.1.3. За вислугу років педагогічним працівникам - щомісячно у 

відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу 

педагогічної роботи у таких розмірах: 

- понад 3 роки - 10 відсотків; 

- понад 10 років - 20 відсотків; 

- понад 20 років - 30 відсотків. 

      2.2. За престижність праці педагогічних працівників – щомісячно у 

відсотках до посадового окладу в розмірі 20 %. 

2.2. Порядок встановлення надбавок.  

При встановленні конкретних розмірів надбавок необхідно 

дотримуватися наступних вимог: 

- надбавки, вказані у п. 2.1.1 призначаються працівникам Коледжу в 

межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і 

видатків; 

- конкретний розмір надбавки працівникам встановлюється індивідуа-

льно на підставі службової записки керівника підрозділу на ім'я директора за 

напрямком діяльності з візою головного бухгалтера та голови 

профспілкового комітету; 

- надбавки встановлюється за результатами роботи не раніше ніж через 

один місяць з дня працевлаштування; 

- при переведенні працівника з однієї посади на іншу питання 

збереження або встановлення надбавок вирішується в індивідуальному 

порядку за обов'язковим погодженням профспілкового комітету; 

- контроль за відповідністю якості роботи встановленим розмірам 

надбавки здійснюється директором, заступниками директора, при погіршенні 

якості роботи і порушенні трудової дисципліни надбавка скасовується або 

зменшується на підставі службової записки заступника директора на ім'я 

директора за погодженням профспілкового комітету. 

- наказ про встановлення, зміну розмірів або скасування надбавки 

формується завкадрами на підставі службових записок і підписується 

директором за обов'язковим погодженням профспілкового комітету. 

 



3. ВИДИ, РОЗМІРИ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ 

    3.1. Доплати до заробітної плати працівникам встановлюються: 

         3.1.1. У розмірі до  50  відсотків  посадового  окладу  (тарифної 

ставки),або різниці у заробітній платі за відпрацьований час: 

    - за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; 

    - за суміщення професій (посад); 

    - за розширення   зони  обслуговування  або  збільшення  обсягу 

виконуваних робіт. 

          Зазначені види доплат не встановлюються директору, його 

заступникам, заввіділенням, головному бухгалтеру; 

         3.1.2.  У   розмірі  15  відсотків  годинної  тарифної  ставки (посадового 

окладу) за роботу в нічний час,  якщо вищий розмір  не визначено  

законодавством,  за  кожну  годину  роботи  з 10 години вечора до 6 години 

ранку; 

         3.1.3. За вчене звання: 

    - професора - у розмірі до 33 відсотків посадового  окладу  (ставки 

заробітної плати); 

    - доцента, старшого   наукового   співробітника   -  у  розмірі до 25 

відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); 

     Зазначена доплата   встановлюється   працівникам,   якщо   їх діяльність  

за  профілем  збігається з наявним вченим званням.  За наявності у 

зазначених працівників двох або  більше  вчених  звань доплата 

встановлюється за одним (вищим) званням. 

         3.1.4. За науковий ступінь: 

    - доктора наук  -  у  розмірі  до 25  відсотків  посадового окладу (ставки 

заробітної плати); 

    - кандидата наук - у розмірі  до 15  відсотків  посадового  окладу (ставки 

заробітної плати). 

     Зазначені доплати   встановлюються   працівникам,   якщо   їх діяльність 

за профілем збігається з наявним науковим ступенем.  За наявності   у   

працівників   двох   наукових   ступенів   доплата встановлюється за одним 

(вищим) науковим ступенем. 

     Відповідність вченого звання  та  наукового  ступеня  профілю діяльності  

працівника  на займаній посаді визначається директором. 

     Документи, що  засвідчують  наявність  наукового  ступеня  та вченого 

звання повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим 

законодавством; 

        3.1.5 За використання в роботі засобів дезінфекції, а також працівникам, 

які   зайняті   прибиранням  туалетів,  -  у  розмірі 10 відсотків посадового 

(місячного) окладу; 

3.2. Порядок встановлення доплат.    

Наказ про встановлення, зміну розмірів або скасування доплат 

формується завкадрами на підставі службових записок і підписується 

директором за обов'язковим погодженням профспілкового комітету. 
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роботи                       

                                          С.Макара 
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