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Про визначення умов оплати праці керівника комунального 
закладу охорони здоров’я Запорізької обласної ради, що є об’єктом 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області та діє в організаційно-правовій формі 
комунального некомерційного підприємства 
 

Відповідно до пункту 20 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, частини 
третьої статті 21, статті 105 Кодексу законів про працю України, 
статті 8 Закону України «Про оплату праці», керуючись постановами 
Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 «Про умови і розміри 
оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 
комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі 
змінами), Типовою формою контракту з керівником державного, 
комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-
правовій формі комунального некомерційного підприємства, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 
№ 792,  рішенням Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 19 «Про 
затвердження Типової форми контракту з керівником комунального 
закладу охорони здоров’я Запорізької обласної ради, що є об’єктом 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області та діє в організаційно-правовій формі комунального 
некомерційного підприємства» (зі змінами), враховуючи листи 
директора комунального некомерційного підприємства «Запорізька 
обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради від 05.05.2020 № 
2894 (вх. від 06.05.2020 до № 01-16/0594), від 09.07.2020 № 4085 (вх. від 
09.07.2020 до № 01-16/0799), директора комунального некомерційного 
підприємства «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької 
обласної ради від 31.03.2020 № 512 (вх. від 02.04.2020 до                       
№ 01-16/0367), від 28.04.2020 № 722 (вх. від 29.04.2020 до № 01-
16/0594), від 08.07.2020 № 1670 (вх. від 10.07.2020 до № 01-16/0799), 
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директора комунального некомерційного підприємства «Обласний 
медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради від 
04.05.2020 № 273 (вх. від 06.05.2020 до № 01-16/0594), від 09.07.2020  
№ 537 (вх. від 13.07.2020 до № 01-16/0799), директора комунального 
некомерційного підприємства «Територіальне медичне об'єднання 
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 
Запорізької обласної ради від 06.03.2020 № 60/01-11 (вх. від 10.03.2020 
до № 0369), від 04.05.2020 № 384/02-11 (вх. від 05.05.2020 до                
№ 01-16/0594), від 09.07.2020 № 734/02-11 (вх. від 09.07.2020 до            
№ 01-16/0799), директора комунального некомерційного підприємства 
«Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» 
Запорізької обласної ради від 06.05.2020 № 205 (вх. від 08.05.2020 до  
№ 01-16/0594), від 09.07.2020 № 361 (вх. від 09.07.2020 до                            
№ 01-16/0799), директора комунального некомерційного підприємства 
«Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної 
ради від 04.05.2020 № 01-11/281 (вх. від 07.05.2020 до № 01-16/0594), 
від 09.07.2020 № 01-11/503 (вх. від 13.07.2020 до № 01-16/0799), 
директора комунального некомерційного підприємства «Обласний 
перинатальний центр» Запорізької обласної ради від 04.05.2020            
№ 01-01/75 (вх. від 04.05.2020 до № 01-16/0594), від 09.07.2020                
№ 01-03/501 (вх. від 13.07.2020 до № 01-16/0799), директора 
комунального некомерційного підприємства «Мелітопольський 
онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради від 04.05.2020         
№ 322 (вх. від 05.05.2020 до № 01-16/0594), від 07.07.2020 № 506 (вх. 
від 08.07.2020 № 3121/01-16), від 09.07.2020 № 393 (вх. від 10.07.2020 
до № 01-16/0799), директора комунального некомерційного 
підприємства «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний 
клінічний лікувально-діагностичний центр» Запорізької обласної ради від 
05.05.2020 № 06/593 (вх. від 06.05.2020 до № 01-16/0594), від 09.07.2020 
№ 06/1169 (вх. від 09.07.2020 до № 01-16/0799), виконуючої обов’язки 
директора комунального некомерційного підприємства «Запорізький 
обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради від 06.05.2020 
№ 219 (вх. від 06.05.2020 до № 01-16/0594), від 08.07.2020 № 429/1 (вх. 
від 13.07.2020 до № 01-16/0799), директора комунального 
некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької обласної ради від 05.05.2020 № 385/01-05 (вх. від 
05.05.2020 до № 01-16/0594), від 08.07.2020 № 829/01-05 (вх. від 
09.07.2020 до № 01-16/0799), директора комунального некомерційного 
підприємства «Обласний дошкільний заклад з надання психіатричної 
допомоги санаторного типу» Запорізької обласної ради від 05.05.2020  
№ 134 (вх. від 05.05.2020 до № 01-16/0594), від 09.07.2020 № 197 (вх. 
від 13.07.2020 до № 01-16/0799), директора комунального 
некомерційного підприємства «Обласний клінічний заклад з надання 
психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради від 30.04.2020        
№ 2098 (вх. від 04.05.2020 до № 01-16/0594), від 09.07.2020 № 2786 (вх. 
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від 09.07.2020 до № 01-16/0799), директора комунального 
некомерційного підприємства «Бердянський заклад з надання 
психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради від 04.05.2020        
№ 560 (вх. від 04.05.2020 до № 01-16/0594), від 09.07.2020 № 1095 (вх. 
від 14.07.2020 до  № 01-16/0799), директора комунального 
некомерційного підприємства «Мелітопольський заклад з надання 
психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради від 29.04.2020 № 01-
04/429 (вх. від 04.05.2020 до № 01-16/0594), директора комунального 
некомерційного підприємства «Молочанський дитячий санаторій» 
Запорізької обласної ради від 29.04.2020 № 55 (вх. від 29.04.2020 до     
№ 01-16/0594), № 102 (вх. від 14.07.2020 до № 01-16/0799), директора 
комунального некомерційного підприємства «Госпіталь ветеранів війни» 
Запорізької обласної ради від 05.05.2020 № 01-10/220 (вх. від 06.05.2020 
до № 01-16/0594), від 09.06.2020 № 01-10/311 (вх. від 10.07.2020 до      
№ 01-16/0799), директора комунального некомерційного підприємства 
«Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради від 
05.05.2020 № 249 (вх. від 07.05.2020 до № 01-16/0594), від 09.07.2020  
№ 350 (вх. від 09.07.2020 до № 01-16/0799), службову записку 
заступника начальника управління з питань соціально-економічного 
розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради від  30.07.2020 
№ 3473/01-27, заяву директора комунального некомерційного 
підприємства «Запорізький регіональний протипухлинний центр» 
Запорізької обласної ради від 30.07.2020 (вх. від 03.08.2020 до              
№ 3473/01-27), з метою встановлення однакового підходу щодо 
визначення умов матеріального забезпечення керівників комунальних 
закладів охорони здоров’я Запорізької обласної ради, що є об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області та діють в організаційно-правовій формі комунального 
некомерційного підприємства, приведення чинних контрактів із 
керівниками комунальних закладів охорони здоров’я Запорізької 
обласної ради, що є об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Запорізької області та діють в організаційно-правовій 
формі комунального некомерційного підприємства, у відповідність із 
нормами чинного законодавства України Запорізька обласна рада 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Встановити: 

до 30 квітня 2021 року посадові оклади керівників комунальних 
закладів охорони здоров’я Запорізької обласної ради, що є об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області та діють в організаційно-правовій формі комунального 
некомерційного підприємства (надалі – Підприємство, Керівник), 
виходячи з посадового окладу (ставки) працівника основної професії і 
розміру кратності залежно від середньооблікової чисельності 



 4 

працівників (середньооблікової кількості штатних працівників згідно зі 
звітом із праці відповідного комунального некомерційного підприємства) 
станом на 01.07.2020 до мінімального посадового окладу (ставки) 
працівника основної професії, відповідно до додатка 2 до цього рішення; 

з 01 травня 2021 року посадові оклади Керівників Підприємств 
виходячи з посадового окладу (ставки) працівника основної професії і 
розміру кратності залежно від середньооблікової чисельності 
працівників у еквіваленті повної зайнятості за рік до мінімального 
посадового окладу (ставки) працівника основної професії, відповідно до 
прийнятого надалі рішення Запорізької обласної ради. 

2. Визначити, що працівник основної професії на Підприємстві 
визначається Підприємством з урахуванням виду економічної діяльності 
і закріплюється в Колективному договорі Підприємства. 

Розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівника 
основної професії визначається в штатному розписі Підприємства. 

У разі внесення змін до Колективного договору, штатного розпису 
та/або зміни мінімального посадового окладу (ставки) працівника 
основної професії Керівник протягом трьох робочих днів письмово 
звертається до Органу управління з мотивованою пропозицією про 
внесення змін до чинного Контракту.  

Перегляд умов матеріального забезпечення Керівника та внесення 
змін до чинного Контракту може здійснюватися на підставі відповідного 
рішення обласної ради не частіше двох разів на рік, за умови 
дотримання юридичного оформлення відповідних змін до Колективного 
договору, штатного розпису.  

На підставі прийнятого Запорізькою обласною радою рішення з 
Керівником укладається відповідна додаткова угода про перегляд умов 
матеріального забезпечення Керівника та внесення змін до чинного 
Контракту. 

3. Затвердити показники для визначення розміру посадового 
окладу Керівника Підприємства, залежно від середньооблікової 
чисельності працівників, відповідно до пункту 1 цього рішення (додаток 1 
до цього рішення). 

4. Встановити такі умови, диференційовані показники та розміри 
преміювання Керівника за підсумками роботи за: 

квартал - у розмірі до трьох посадових окладів керівника 
підприємства; 

рік - у розмірі одного посадового окладу керівника підприємства. 

5. Визначити, що у разі: 
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наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати 
у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії 
за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально 
дозволеного розміру премії відповідно до цього рішення; 

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати 
заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді 
порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий 
поточний звітний період не нараховується; 

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення 
трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому 
звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим 
рішенням); 

незатвердження (непогодження) в установленому законодавством 
порядку річного фінансового плану премія не нараховується. 

Зменшення премії відбувається у тому звітному періоді, коли 
виявлено відповідне порушення. 

6. Встановити, що Керівникові здійснюються: 

1) доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата 
або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків і за вчене звання 
старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та професора 33 
відсотки, якщо відповідний заклад охорони здоров’я Запорізької 
обласної ради, що є об’єктом спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Запорізької області та діє в організаційно-правовій 
формі комунального некомерційного підприємства, здійснює науково-
дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність. 

Відповідні доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за 
профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням; 

2) щомісячна надбавка за стаж наукової діяльності для працівників, 
робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, у таких 
розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 
20 років - 30 відсотків. 

7. У разі виходу на пенсію керівникові, на підставі відповідного 
розпорядження голови обласної ради, може виплачуватися грошова 
допомога у розмірі одного посадового окладу, за умови наявності фонду 
оплати праці. 

8. Визначити, що інші заохочувальні виплати, що не відносяться до 
оплати праці, Керівнику не надаються.  

9. Внести до Типової форми контракту з керівником комунального 
закладу охорони здоров’я Запорізької обласної ради, що є об'єктом 
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спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області та діє в організаційно-правовій формі комунального 
некомерційного підприємства, затвердженої рішенням Запорізької 
обласної ради від 27.02.2020 № 19 «Про затвердження Типової форми 
контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я 
Запорізької обласної ради, що є об’єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області та діє в 
організаційно-правовій формі комунального некомерційного 
підприємства» (зі змінами) такі зміни і доповнення: 

пункти 15, 16, 17 розділу «Умови матеріального забезпечення 
Керівника» викласти в такій редакції: 

«15. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових 
відпусток Керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути 
меншими, ніж передбачено законодавством. 

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 
згідно із законодавством. 

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику 
нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з 
установлених: 

до 30 квітня 2021 року посадового окладу керівника відповідного 
комунального закладу охорони здоров’я Запорізької обласної ради, що є 
об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області та діє в організаційно-правовій формі комунального 
некомерційного підприємства (надалі – Підприємство, Керівник), 
виходячи з посадового окладу (ставки) працівника основної професії і 
розміру кратності залежно від середньооблікової чисельності 
працівників (середньооблікової кількості штатних працівників згідно зі 
звітом із праці відповідного комунального некомерційного підприємства) 
станом на 01.07.2020 до мінімального посадового окладу (ставки) 
працівника основної професії, відповідно до додатка 2 до рішення 
Запорізької обласної ради від _____ № _____ «Про визначення умов 
оплати праці керівника комунального закладу охорони здоров’я 
Запорізької обласної ради, що є об’єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області та діє в 
організаційно-правовій формі комунального некомерційного 
підприємства» та фактичного відпрацьованого часу; 

з 01 травня 2021 року посадового окладу Керівника відповідного 
Підприємства виходячи з посадового окладу (ставки) працівника 
основної професії і розміру кратності залежно від середньооблікової 
чисельності працівників у еквіваленті повної зайнятості за рік до 
мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, 
відповідно до прийнятого надалі рішення Запорізької обласної ради. 
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Працівник основної професії на Підприємстві визначається 
Підприємством з урахуванням виду економічної діяльності і 
закріплюється в Колективному договорі Підприємства. 

Розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівника 
основної професії визначається в штатному розписі Підприємства. 

У разі внесення змін до Колективного договору, штатного розпису 
та/або зміни мінімального посадового окладу (ставки) працівника 
основної професії Керівник протягом трьох робочих днів письмово 
звертається до Органу управління з мотивованою пропозицією про 
внесення змін до чинного Контракту.  

Перегляд умов матеріального забезпечення Керівника та внесення 
змін до чинного Контракту може здійснюватися не частіше двох разів на 
рік, за умови дотримання юридичного оформлення відповідних змін до 
Колективного договору, штатного розпису. 

На підставі прийнятого Запорізькою обласною радою рішення з 
Керівником укладається відповідна додаткова угода про перегляд умов 
матеріального забезпечення Керівника та внесення змін до чинного 
Контракту; 

 
2) премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, 

передбачених законодавством. 
 
Преміювання Керівника здійснюється за підсумками роботи за: 
квартал - у розмірі до трьох посадових окладів керівника 

підприємства; 
рік - у розмірі одного посадового окладу керівника підприємства.   

 
Доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або 

доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків і за вчене звання 
старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та професора 33 
відсотки, якщо відповідний заклад охорони здоров’я Запорізької 
обласної ради, що є об’єктом спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Запорізької області та діє в організаційно-правовій 
формі комунального некомерційного підприємства, здійснює науково-
дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність. 

Відповідні доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за 
профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням. 

Щомісячна надбавка за стаж наукової діяльності для працівників, 
робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, 
здійснюється у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 
років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків. 

У разі виходу на пенсію Керівникові, на підставі відповідного 
розпорядження голови обласної ради, може виплачуватися грошова 
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допомога у розмірі одного посадового окладу, за умови наявності фонду 
оплати праці. 

Інші заохочувальні виплати, що не відносяться до оплати праці, 
Керівнику не надаються. 

 
16. У разі: 
наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати 

у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії 
за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально 
дозволеного розміру премії відповідно до цього рішення; 

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати 
заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді 
порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий 
поточний звітний період не нараховується; 

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення 
трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому 
звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим 
рішенням); 

незатвердження (непогодження) в установленому законодавством 
порядку річного фінансового плану премія не нараховується. 

17. Зменшення премії відбувається у тому звітному періоді, коли 
виявлено відповідне порушення.». 

11. Уповноважити відділ трудових відносин управління з питань 
соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату 
Запорізької обласної ради попередити керівників комунальних закладів 
охорони здоров’я Запорізької обласної ради, що є об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області та 
діють в організаційно-правовій формі комунального некомерційного 
підприємства, з якими укладені контракти, про необхідність укладання 
додаткових угод, а у випадках відмови від продовження роботи у зв'язку 
зі зміною істотних умов праці - про подальше звільнення за п. 6 ст. 36 
КЗпП України, доручивши голові обласної ради підписати відповідні 
повідомлення згідно з додатком 3 до цього рішення. 

 
12. Доручити відділу трудових відносин управління з питань                 

соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату 
обласної ради: 

1) внести необхідні техніко-юридичні правки у зв’язку з прийняттям 
цього рішення; 

2) у тримісячний термін привести чинні контракти з керівниками 
комунальних закладів охорони здоров’я Запорізької обласної ради, що є 
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об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області та діють в організаційно-правовій формі 
комунального некомерційного підприємства, у відповідність із цим 
рішенням шляхом укладання додаткових угод. 

13. Доручити від імені Запорізької обласної ради підписання 
додаткових угод до контрактів, укладених на виконання цього рішення, 
голові обласної ради (особі, яка здійснює його повноваження), або, за 
письмовим дорученням голови обласної ради (особи, яка здійснює його 
повноваження) заступнику начальника управління з питань соціально-
економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради 
(за функціональним розподілом посадових обов’язків), або, у разі його 
відсутності (у тому числі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 
відпусткою, відрядженням тощо), начальнику відділу трудових відносин 
управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету 
виконавчого апарату обласної ради. 

 
 

Голова ради                          Григорій САМАРДАК 
 
 

  


