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Останні надходження актів КМУ

Текст документа: Про підвищення оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
197- редакція від 27.03.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТ А НОВА
від 27 березня 2013 р. № 197
Київ
Про під вищення оплати праці працівників
установ, заклад ів та організацій окремих
галузей бюд жетної сфери
Кабінет Міністрів У країни постановляє:
1. У становити, що з 1 січня 2013 р. у штатному розписі встановлюються посад ові оклад и
(тарифні ставки) працівників від повід но у таких розмірах:
1 тарифного розряд у — 1147 гривень;
2 тарифного розряд у — 1152 гривні;
3 тарифного розряд у — 1162 гривні;
4 тарифного розряд у — 1172 гривні;
5 тарифного розряд у — 1182 гривні.
2. Внести д о постанов Кабінету Міністрів У країни від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про
оплату праці працівників на основі Є д иної тарифної сітки розряд ів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, заклад ів та організацій окремих галузей бюд жетної сфери”
(Офіційний вісник У країни, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст.
3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 50, ст. 1631, № 72, ст. 2573, № 88, ст. 3096, № 101, ст. 3629;
2011 р., № 24, ст. 975, № 38, ст. 1558; 2012 р., № 3, ст. 94) і від 25 жовтня 2008 р. № 939
“Питання оплати праці працівників установ, заклад ів та організацій бюд жетної сфери”
(Офіційний вісник У країни, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, №
101, ст. 3629; 2012 р., № 3, ст. 94) зміни, що д од аються.
3. Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству охорони
зд оров’я, Міністерству освіти і науки, Міністерству культури за участю професійних спілок
бюд жетної сфери щокварталу розгляд ати результати виконання звед еного бюд жету У країни
за поперед ній квартал та вносити пропозиції щод о під вищення заробітної плати працівників
бюд жетної сфери, у тому числі д ержавних службовців, зменшення грошового розриву між
посад овим оклад ом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного розряд у Є д иної тарифної
сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей звед еного бюд жету У країни.
4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влад и привести власні
нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, заклад ів та організацій,
що належать д о сфери їх управління, у від повід ність з цією постановою.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів У країни
від 27 березня 2013 р. № 197
ЗМІНИ,
що вносяться д о постанов Кабінету Міністрів У країни
від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939
1. Абзац д ругий примітки 1 д о д од атка 1 д о постанови Кабінету Міністрів У країни від 30
серпня 2002 р. № 1298 викласти в такій ред акції:
“У 2013 році посад ові оклад и (тарифні ставки) розраховуються виход ячи з розміру
посад ового оклад у (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряд у з 1 січня — 852
гривні.”.
2. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів У країни від 25 жовтня 2008 р.
№ 939:
після слів і цифр “Про умови оплати праці працівників Допоміжної служби Рад и міністрів
Автономної Республіки Крим” (Офіційний вісник У країни, 2009 р., № 25, ст. 837) д оповнити
абзац словами і цифрами “, від 3 жовтня 2012 р. № 903 “Деякі питання Національного бюро з
розслід ування авіаційних под ій та інцид ентів з цивільними повітряними суд нами” (Офіційний
вісник У країни, 2012 р., № 75, ст. 3030)”;
слова і цифри “у 2012 році” виключити.

_____________________
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