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На № 4209/0/2-18 від 02.04.2018

Рівненська обласна рада
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33013

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.04.2018
№4209/0/2-18 Міністерство охорони здоров’я України розглянуло лист
Рівненської обласної ради від 22.03.2018 № 01/04-131р щодо підвищення
рівня оплати праці працівників закладів охорони здоров’я і в межах
компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» розмір мінімальної заробітної плати у 2018 року становить
3723 гривень.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016
№ 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери» (далі - постанова № 1037) керівникам
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери необхідно
забезпечити проведення диференціації заробітної плати працівникам, які
отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці,
шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності,
відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника,
результатів його роботи.
Для забезпечення виконання постанови № 1037 місцеві органи можуть
додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих
бюджетів оплату видатків на заробітну плату.
Також акцентуємо увагу на необхідності здійснення заходів щодо
вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів шляхом скорочення
непершочергових та неефективних видатків, дотримання жорсткого режиму
економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.
Варто зазначити, що МОЗ України підтримує пропозиції щодо внесення
змін до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я в частині
збільшення розміру посадових окладів, доплат і надбавок, однак реалізація
таких змін потребує додаткових коштів з бюджетів усіх рівнів, тому вказане
питання слід розглядати у взаємозв’язку із обсягом валового внутрішнього
продукту, який перерозподіляється через зведений бюджет України, оскільки
бюджетні видатки формуються у м еж ах наявних ресурсів доходної частини
бюджету.
Заступник Міністра

Павло КОВТОНЮ К

Огородник О.М. 253-74-40
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Г олові
Рівненської обласної ради

ДАНИЛЬЧУКУ О.Ю.
Шановний Олександре Юрійовичу!
У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення за дорученням Голови Верховної Ради
України Парубія А.В. в межах компетенції розглянуто Ваш лист, рішення та
звернення Рівненської обласної ради щодо правових аспектів оплати праці у
сфері охорони здоров'я.
Комітет поділяє невдоволення депутатів ситуацією, шо склалася з
оплатою праці медичних працівників, зокрема, низькими розмірами посадових
окладів та відсутністю оптимальної диференціації заробітної плати
кваліфікованих працівників, недостатнім обсягом медичної субвенції, що
загрожує призвести до різкого відтоку лікарів і середнього медичного
персоналу до приватних установ та інших країн.
На думку Комітету, з метою забезпечення успішності триваючого в
Україні процесу впровадження високих стандартів надання медичної
допомоги населенню, на даний час є нагальна необхідність створення умов для
збереження високо досвідченого кадрового потенціалу державних та
комунальних установ і закладів охорони здоров’я, підвищення престижності
такої праці та зацікавлення молодих спеціалістів-професіоналів до роботи в
цих установах і закладах. Одним із вагомих засобів досягнення такого
результату має бути реформування системи оплати праці в бюджетній сфері
та забезпечення реального підвищення розміру заробітних плат до рівня
стандартів країн Європейського Союзу.
Разом з тим, слід зауважити, що відповідно до статті 8 З а к о н у України
«Про оплату праці» повноваження стосовно визначення умов розмір) оплати
праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджет),
належать до компетенції Кабінет) Міністрів України.
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З огляду на вищевикладене. повідомляємо, шо Комітет ззе гн ь с я д:
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. з проханням розглянути Вл_ лист,
рішення та звернення Рівненської обласної ради, дати доручення вжити
відповідні заходи реагування з метою пошуку шляхів і фінансових
можливостей для позитивного вирішення порушеного в них питання та
повідомити Вас і Комітет про результати розгляду.

З повагою
П ерш ий заступник
Голови Комітету

Самоилик Ю.В
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