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Текст документа: Деякі питання оплати праці медичних працівників
системи екстреної медичної допомоги 199- редакція від 27.03.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТ А НОВА
від 27 березня 2013 р. № 199
Київ
Деякі питання оплати праці мед ичних
працівників системи екстреної мед ичної д опомоги
Від повід но д о статті 11 Закону У країни “Про екстрену мед ичну д опомогу” Кабінет
Міністрів У країни постановляє:
1. У становити, що:
умови оплати праці мед ичних працівників системи екстреної мед ичної д опомоги
визначаються згід но з постановою 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), іншими актами Кабінету Міністрів У країни,
а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами з питань оплати праці;
мед ичним працівникам системи екстреної мед ичної д опомоги виплачується над бавка за
особливий характер праці у розмірі д о 20 від сотків посад ового оклад у (з під вищеннями),
над бавка за особливі умови праці у розмірі д о 20 від сотків посад ового оклад у (з
під вищеннями), матеріальна д опомога д ля вирішення соціально-побутових питань у розмірі
од ного посад ового оклад у на рік на під ставі рішення керівника заклад у охорони зд оров’я, а
керівникам заклад ів охорони зд оров’я — за рішенням керівника органу вищого рівня у межах
фонд у заробітної плати, затверд женого у кошторисах. Зазначені над бавки виплачуються
мед ичним працівникам щомісяця за фактично від працьований час за основним місцем роботи,
а також тим, що працюють за сумісництвом.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2013 року.

Прем’єр-міністр України
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