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       Для довідника нарахувань та утримань програми Salary: Доплата медичним та іншим
працівникам не входить в доплату до мінімальної заробітної плати.  У модулі "Розрахунок
заробітної плати" - "Інформація" - "довідник нарахувань та утримань" у даному виді
нарахування зняти позначку  "Входить до розрахунку мінімальної зарплати".

  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

  

від 19 червня 2020 р. № 610
Київ

  

Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони
здоров’я

  

Кабінет Міністрів України постановляє:

  

1. Установити з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплати до заробітної плати медичним та
іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лікарів
та/або команд первинної медичної допомоги) та закладів охорони здоров’я, що належать
до сфери управління Міністерства охорони здоров’я, які надають медичну допомогу
хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення:

  

лікарям (незалежно від посад) у розмірі 70 відсотків посадового окладу, визначеного за
14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

  

фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством
охорони здоров’я, у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої у
статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”;
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молодшим медичним сестрам у розмірі 25 відсотків мінімальної заробітної плати,
встановленої у статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

  

Перелік типів закладів охорони здоров’я та перелік посад медичних та інших працівників,
для яких встановлюються такі доплати, затверджується Міністерством охорони
здоров’я.

  

2. Установити, що доплати, визначені пунктом 1 цієї  постанови:

  

не враховуються під час встановлення доплат медичним та іншим працівникам,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 246 “Деякі
питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на
роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1042), та пі
д час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її
мінімального розміру;

  

здійснюються за рахунок коштів, виділених у встановленому порядку з фонду боротьби з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,
та її наслідками.

        

Прем'єр-міністр України

  

Д.ШМИГАЛЬ

  
      

&nbsp;Офіційний вебпортал парламенту України
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