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НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

імені  О.О.БОГОМОЛЬЦЯ 
 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ  

 
ДО  К О Л Е К Т И В Н О Г О   Д О Г О В О Р У 

МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА  ПЕРВИННОЮ ПРОФСПІЛКОВОЮ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ СПІВРОБІТНИКІВ  

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

НА 2016 – 2018 РОКИ 

 

 

1.Розділ 4 „ Режим роботи та відпочинку ” 

пункт 4.1. доповнити: 

- в Стоматологічному медичному центрі Національного медичного 

університету запровадити роботу по суботах за графіком змінності, згідно з 

вимогами чинного законодавства. 

Підстава: наказ по НМУ імені О.О. Богомольця від 04.12.2017 року 

№728. 

 

2.Розділ 6 „ Охорона праці ”  

доповнити «працівники зобов’язуються»: 

Підстава: Закон України «Про охорону праці» - визначення зобов’язань 

працівників у сфері охорони праці. 

 

3.Розділ 7 „Оплата праці”   

пункт 7.14 викласти у наступній редакції 

- надавати  матеріальну допомогу на поховання у випадку смерті 

працівника у розмірі посадового окладу, а у випадку смерті близьких родичів 

6.20. Під час прийняття на роботу та періодично проходити інструктажі з 

питань охорони праці та пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при 

виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих; 

6.21. Проходити навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки; 

6.22. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 

здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час 

перебування на території Університету; 

6.23. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 

праці та пожежної безпеки, правила поводження з спеціальною медичною 

апаратурою, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту; 

6.24. Працівники несуть безпосередню відповідальність за порушення 

зазначених вимог. 



працівника (дружина, чоловіка, батьків, дітей) у розмірі прожиткового 

мінімуму (за погодженням з головою профспілкового комітету співробітників); 

Підстава: пункт 5 Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» №1774-VІІІ від06.12.2016 встановлено, що 

мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом (01.01.2017 

року) не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та 

угодах усіх рівнів. 

 

пункт 7.14 конкретизувати: 

- після слів з нагоди ювілейних дат продовжити: «ювілейними датами 

вважати «50», «60» і кожні наступні 5 років після 60 років працівника.» 

Підстава; зміни у пенсійному законодавстві. 

 

4.Доповнити додаток № 1 «Правила внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця», розділ V. «Робочий час і його використання», пункт 16:  

- в Стоматологічному медичному центрі Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця запровадити роботу співробітників по 

суботах згідно з графіком змінності, а  працівникам, що працюють за основним 

місцем роботи в Стоматологічному медичному центрі, зберегти п’ятиденний 

робочий тиждень з двома вихідними, згідно з графіком роботи, відповідно до 

чинного законодавства. 

Підстава: наказ  по НМУ імені О.О. Богомольця від 04.12.2017 року 

№728; 

Мета: організації надання стоматологічної медичної допомоги по 

суботах Стоматологічним медичним центром НМУ імені О.О. Богомольця,  

 

 

Ректор Національного медичного  

університету імені О.О.Богомольця, 

член-кореспондент НАМН України,  

професор                                                                                            К.М. Амосова 

 

 

Голова профкому співробітників  

НМУ імені О.О.Богомольця  

                                                                                                            М.М. Лук’янець 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д О Д А Т О К  № 2 

                                                                 до колективного договору 

 Національного медичного  університету 

 імені О.О.Богомольця 

                                                                           від 18 січня 2006 року 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1290 від 17.11.1998 року 

затвердити перелік кафедр та підрозділів Національного медичного університету, 

співробітники яких працюють у шкідливих умовах праці і мають право на додаткові дні 

відпустки. 

I. Надавати додаткові відпустки працівникам кафедр : 

- нормальної анатомії ; 

- патологічної анатомії ; 

- судової медицини ; 

- оперативної хірургії та топографічної  анатомії ; 

     для професорсько-викладацького складу   - 3 календарні дні ; 

     для учбово-допоміжного персоналу            - 7 календарних днів. 

 

II. Надавати додаткові відпустки працівникам Інституту проблем патології НМУ та 

експериментально-біологічної клініки (віварій), які працюють у шкідливих умовах праці і 

мають право на додаткові дні відпустки. 

№

№ 

п/п 

Назва лабораторії Посада  Кількість 

додаткових 

днів 

відпустки 

1. Інституту проблем патології: 

 лабораторія гістології, 

біології розвитку та 

токсикології;  

 лабораторія структурного 

та метаболічного аналізу; 

 лабораторія електронної 

Директор інституту, завідувачі лабораторії; 

завідувач патоморфологічного  медичного 

центру; головні наукові співробітники; 

провідні наукові співробітники; старші наукові 

співробітники; наукові співробітники; молодші 

наукові співробітники; старші лаборанти I та 

III категорій, інженер I, II та III категорій, 

7 



мікроскопії; 

 лабораторія імунології; 

 лабораторія біохімії та 

патофізіології; 

 патоморфологічний 

медичний центр. 

технік I та III категорій; препаратор; 

прибиральниця 

2. Експериментально-

біологічна клініка (віварій) 

Завідувач віварієм; лаборант; препаратор;  

робітник по догляду за тваринами; 

прибиральниця 

7 

 

Проректор з економічних питань   О.Я.Кричевська 

Начальник відділу кадрів       В.В.Кузьмінський 

Начальник юридичного відділу                                                В.А.Лісовська  

Начальник ПФВ                                                                         Л.В.Коновалова 

 

 

 

Д О Д А Т О К  № 3 

                                                                    до колективного договору 

                                                                   Національного медичного 

                                                        університету імені О.О.Богомольця 

                                                                           від 18 січня 2006 року 

 

П Е Р Е Л І К 

кафедр та інших підрозділів і посад, яким встановлюються 

доплати за несприятливі умови праці. 

№ 

п/п 

 

Найменування кафедри, 

підрозділу 

Посади 

 

Доплата 

в  % 

1 Нормальної анатомії Завідувач кафедри, професори, доценти, 

старші викладачі, асистенти, старші 

лаборанти, лаборанти з медичною освітою, 

лаборанти  загальної освіти, провідні 

інженери, інженери І, ІІ категорії, без 

категорії; техніки І, ІІ категорії, без 

категорії;  прибиральниці 

24 

2. Патологічної анатомії - «- 24 

3. Оперативної хірургії та 

топографічної анатомії 
- «- 24 

4. Судової медицини - «- 24 

5. Психіатрії - «- 24 

6. Медичної радіології з курсом 

рентгенології та радіаційної 

медицини. 

- «- 24 

7. Фтизіатрії (співробітники, які 

постійно працюють з живими 

збудниками туберкульозу) 

- «- 24 

8. Інфекційних хвороб - «- 24 

9. Мікробіології та вірусології Співробітники, які працюють з культурами 24 



ракових пухлин та живими збудниками 

інфекційних хвороб 

10. Учбовий корпус № 3 

 по вул. Мечнікова, 5 

Завідувач господарством,  робітник, 

зайнятий комплексним обслуговуванням 

та ремонтом будівель,  сторожі, 

прибиральниці, робітники 

24 

 

 

12. Комунальної гігієни та 

екології людини 

Особи, які працюють з стічними водами 

(за списком) 

12 

 

13.  Медичний склад НМУ Співробітники, які  працюють на 

розфасовці реактивів та мед препаратів              

12 

14. Архів НМУ Співробітники архіву 12 

15. Фармакології 

 

Старші лаборанти, лаборанти з медичною 

освітою, лаборанти загальної освіти, 

прибиральниці (які працюють з 

шкідливими хімічними речовинами) (за 

окремим списком) 

12 

 

 

16. Мікробіології та вірусології 

 

Завідувач кафедрою, професори, доценти, 

старші викладачі, асистенти, старші 

лаборанти, лаборанти з медичною освітою, 

лаборанти  загальної освіти, провідні 

інженери, старші інженери,  інженери І, ІІ 

категорії, без категорії; техніки І, ІІ 

категорії, без категорії;  прибиральниці 

12 

17. Дитячих інфекційних   хвороб -«- 12 

18. Анестезіології, реаніматології 

та медицини катастроф 

-«- 12 

19. Нейрохірургії -«- 12 

20. Шкірних та венеричних 

хвороб з курсом проблем 

СНІДу.  

-«- 12 

21. Гістології та ембріології -«- 12 

22. Епідеміології -«- 12 

23. Біологічної, біоорганічної та 

фармацевтичної хімії 
-«- 12 

24. Курс пульмонології при 

кафедрі фтизіатрії 
-«- 12 

25. Курс гематології при кафедрі 

госпітальної терапії № 1 

-«- 12 

26. Медичної інформатики та 

комп’ютерних технологій 

навчання 

-«- 12 

27. Курс опікових хвороб при 

кафедрі загальної хірургії № 2 

-«- 12 

28. Онкології -«- 12 

29. Фармакогнозії з курсом   

клінічної фармакогнозії 

 

Співробітники, які працюють з 

шкідливими хімічними речовинами (за 

окремим списком) 

12 

30. Організації та економіки 

фармації 

Співробітники, які працюють з 

шкідливими хімічними речовинами (за 

окремим списком) 

12 

31. Фармакогнозії та ботаніки Співробітники, які працюють з 12 



 шкідливими хімічними речовинами (за 

окремим списком) 

32. Аптечної та промислової 

технології ліків 

Співробітники, які працюють з 

шкідливими хімічними речовинами (за 

окремим списком) 

12 

33. Відділ кадрів, бухгалтерія, 

ПФВ, юридичний відділ, 

групи  АСУ та по наданню 

платних послуг 

Працівники, які безпосередньо працюють 

на дисплеях, ПЕОМ, світлокопіювальних 

та інших розмножувальних апаратах.. 

12 

 34. Навчальний відділ, 

методичний кабінет, 

навчальний студентський стіл, 

патентно-ліцензійний відділ, 

співробітники кафедр та 

інших підрозділів 

 

Працівники, які безпосередньо працюють 

на дисплеях, ПЕОМ, світлокопіювальних 

та інших розмножувальних апаратах.. 

12 

35. Експериментально-біологічна 

клініка (віварій) 

Завідувач віварієм; завідувач складом; 

лаборант з загальною освітою; лаборант з 

медичною освітою; препаратор;  робітник 

по догляду за тваринами; прибиральниця 

12 

36. Інституту проблем патології: 

 лабораторія гістології, 

біології розвитку та 

токсикології;  

 лабораторія структурного та 

метаболічного аналізу; 

 лабораторія електронної 

мікроскопії; 

 лабораторія імунології; 

 лабораторія біохімії та 

патофізіології; 

 патоморфологічний 

медичний центр. 

Директор інституту; завідувач лабораторії; 

завідувач патоморфологічного медичного 

центру; головні наукові співробітники; 

провідні наукові співробітники; старші 

наукові співробітники; наукові 

співробітники; молодші наукові 

співробітники; старші лаборанти I та III 

категорій, інженер I, II та III категорій, 

технік I та III категорій; препаратор; 

прибиральниця 

12 

37. Кафедра загальної хімії Співробітники, які працюють з 

шкідливими хімічними речовинами (за 

окремим списком) 

12 

38. Друкарня Начальник друкарні,  провідний інженер, 

інженер (І,ІІ  категорії, без категорії), 

технік (І,ІІ  категорії, без категорії, 

технолог, оператор друкарні, робітник 

зайнятий комплексним обслуговуванням  

та ремонтом будівель, палітурник, 

копіювальник, механік, вантажник, друкар 

друкарні, підсобний робітник, комірник, 

прибиральниця. 

12 

 

39. Анестезіологічне відділення 

стоматологічної клініки 

Завідувач відділення, лікарі, медичні 

сестри, молодші медичні сестри 

15 

40. Рентгенологічне відділення 

стоматологічної клініки 

Завідувач відділення, лікарі, рентген - 

лаборанти, молодші медичні сестри 

15 

41. Клінічна лабораторія 

стоматологічної клініки 

Завідувач лабораторії, лікар-епідеміолог, 

лікар-лаборант, лікар-бактеріолог, лікар-

15 



гістолог, лаборант клінічний, молодші 

медичні сестри 

42. Фізіотерапевтичне відділення 

стоматологічної клініки 

Лікар ультразвукової діагностики, медичні 

сестри, молодші медичні сестри 

15 

43. Відділення дитячої 

стоматології стоматологічної 

клініки 

Молодша медична сестра, яка працює в 

амальгамному кабінеті 

15 

 
Проректор з економічних питань                                           О.Я.Кричевська 

Головний бухгалтер                                                                 Н.С.Федь 

Начальник відділу кадрів                                                         В.В.Кузьмінський 

Начальник юридичного відділу                                               В.А.Лісовська 

Начальник ПФВ                                                                         Л.В.Коновалова 

 

 

 

 

Д О Д А Т О К  № 9 

                                                                 до колективного договору 

 Національного медичного  університету 

 імені О.О.Богомольця 

                                                                           від 18 січня 2006 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ НМУ 

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

“Положення про оплату праці співробітників ” є невід’ємною частиною Колективного 

договору і розроблено  відповідно до вимог нижчезазначених документів чинного 

законодавства: 

• Закону України “Про охорону праці“; 

• Закону України “Про колективні договори та угоди”; 

• Закону України “Про оплату праці”; 

• Кодексу Законів про працю України; 

• Постанов Кабінету Міністрів України; 

• Наказів: Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму 

України; 

• Статуту та Колективного договору Національного медичного університету імені 

О.О.Богомольця. 

Це положення визначає порядок оплати праці співробітників НМУ. 

Видатки на оплату праці співробітників університету складаються з асигнувань 

загального та спеціального фондів, затверджених у кошторисі закладу. 



 

II. ОПЛАТА ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ 

 

2.1. ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ РОБОТИ 

 

Оплата праці співробітників за основним місцем роботи визначається, виходячи з 

розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), визначених на основі Єдиної тарифної 

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, згідно штатного розпису, затвердженого 

Міністерством охорони здоров'я України.  

Зазначені посадові оклади (ставки заробітної плати) є державною гарантією оплати 

праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників при виконанні своїх 

посадових обов’язків. 

Посадові оклади науково-педагогічним працівникам підвищуються на додатковий 

коефіцієнт підвищення посадових окладів на 15 відсотків, що застосовувався з 1 вересня 

2003 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 992 «Про 

умови оплати праці працівників вищих навчальних закладів, що мають статус 

«національних» та листа МОЗ України від 08.08.2003р. №10.03.70/1011.  

Для залучення на роботу в підрозділи університету висококваліфікованих спеціалістів 

або виконання особливо важливих робіт адміністрація може застосовувати систему оплати 

праці за трудовими угодами (за контрактом). При укладанні трудової угоди (контракту) 

сторони можуть передбачати оплату праці за домовленістю. 

Зміна розміру посадового окладу згідно чинного законодавства проводиться з 

моменту: 

- призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації; 

- присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду; 

- присвоєння почесного звання; 

- присвоєння вченого звання; 

- присудження наукового ступеня. 

За наявності двох або більш звань підвищення посадового окладу працівника 

здійснюється за одним - вищим званням. 

Особи із числа науково-педагогічних працівників, які не мають відповідного вченого 

звання професора чи доцента, але мають відповідний науковий ступінь, можуть бути 

призначені на ці посади один раз строком до двох років від часу першого обрання чи 

призначення. Якщо після закінчення двох років перебування на посаді професора чи доцента 

вчене звання не присвоєно, цим особам встановлюється оклад, що був перед обранням чи 

призначенням з урахуванням наявності наукового ступеня. 

Конкретний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) залежить від освіти 

та кваліфікації співробітника. 

Оплата праці співробітників за основною посадою (професією) здійснюється 

пропорційно відпрацьованому часу, виходячи з посадового окладу, доплат, надбавок, 

передбачених діючим законодавством.  

Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) проводиться у відповідності 

з постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України.  

Мінімальний розмір заробітної плати працівника не може бути нижче встановленого 

законодавством. 

 

2.2. ЗА СУМІСНИЦТВОМ 

 

Співробітники університету мають право працювати за сумісництвом, тобто 

виконувати, крім своєї основної, іншу регулярно оплачувану роботу на умовах трудового 

договору у вільний від основної роботи час в тому ж або в іншому підрозділі.  



Для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не 

потрібно. 

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і 

повного робочого дня у вихідний день.  

Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна 

перевищувати половини місячної норми робочого часу. 

Керівники структурних підрозділів та їх заступники не мають права працювати за 

сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). 

Висококваліфікованим спеціалістам народного господарства дозволяється за 

погодженням з ректором здійснювати педагогічну діяльність в університеті за сумісництвом 

у робочий час до 4 годин на тиждень із збереженням за ними заробітної плати за місцем 

основної роботи. 

Не є сумісництвом: 

1. Педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі 240 годин. 

2. Робота по завідуванню кафедрою з погодинною оплатою праці з розрахунку 100 

годин у навчальному році. 

3. Керівництво аспірантами науковців та висококваліфікованих спеціалістів, які не 

перебувають у штаті університету, з оплатою їх праці з розрахунку 50 годин на рік за 

керівництво кожним аспірантом. 

4. Інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник 

працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо 

оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за 

основним місцем роботи. 

5. Виконання обов'язків, за які встановлена доплата до посадового окладу (ставки) у 

відсотках. 

Виконання робіт, зазначених у пунктах 1-2, допускається в робочий час з дозволу 

ректора без утримання заробітної плати. 

 

III. НАДБАВКИ ДО ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ 

 

1. Надбавка до посадового окладу є додатковим заохоченням співробітників, які 

проявляють творчу ініціативу, новизну і оригінальність пропозицій та рішень, використання 

в роботі досягнень науки, передових прийомів праці, складність, напруженість та високі 

досягнення в роботі, при якісному та повному виконанні своїх функціонально-посадових 

обов’язків. 

Середній рівень надбавок по університету залежить від його фінансового стану і 

отриманих доходів.  

Розмір надбавки співробітникові встановлюються в залежності від особистого вкладу 

в підвищення якості і ефективності виконуваних робіт. Порядок встановлення і розміри 

надбавок передбачені у “Положенні про порядок встановлення надбавок співробітникам 

НМУ”. 

Встановлені розміри надбавок можуть переглядатися при зміні чинного законодавства 

та змін асигнувань на оплату праці.  

Встановлення співробітникам надбавок до посадових окладів проводиться наказом 

ректора при погодженні з  профспілковим комітетом університету на підставі службових 

подань керівників підрозділів. 

2. Надбавки за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР 

встановлюються у розмірі: 

 - „народний” -  40 % посадового окладу; 

 - „заслужений” - 20 % посадового окладу. 

3. Надбавки за спортивні звання встановлюються у розмірі: 

 - “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” - 20 % посадового окладу; 



 - “майстер спорту міжнародного класу” - 15% посадового окладу; 

 - “майстер спорту” - 10 % посадового окладу. 

Надбавки, передбачені пп.2,3 встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за 

профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або 

більше підстав надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. 

4.  Надбавки за вислугу років педагогічним на науково-педагогічним працівникам 

встановлюються залежно від стажу педагогічної роботи у розмірі:  

- понад 3 роки  - 10 % посадового окладу; 

- понад 10 років – 20 % посадового окладу; 

- понад 20 років – 30 % посадового окладу. 

5.  Надбавки за стаж наукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-

педагогічної роботи встановлюються науковим працівникам залежно від стажу наукової 

роботи у розмірі: 

- понад 3 роки  - 10 % посадового окладу; 

- понад 10 років – 20 % посадового окладу; 

- понад 20 років – 30 % посадового окладу. 

6. Надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови: 

- однієї європейської - 10 % посадового окладу; 

- одної східної, угро-фінської або африканської - 15 % посадового окладу; 

- двох і більш мов  - 25 % посадового окладу. 

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади 

передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідними документами. 

 

IV. ДОПЛАТИ ДО ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ ТА ЇХ РОЗМІРИ 

 

Доплата до посадового окладу є додатковою оплатою праці співробітників. 

Співробітникам університету можуть бути встановлені такі доплати до посадового 

окладу за рахунок видатків, передбачених кошторисом на оплату праці: 

1) у розмірі до 50 % посадового окладу: 

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх співробітників або за вакантною 

посадою; 

- за суміщення професій (посад) за вакантною посадою; 

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт за 

вакантною посадою; 

2) за ненормований робочий день водіям у розмірі 25% місячного посадового окладу 

за відпрацьований час; 

3) за лікувально-діагностичну роботу в клініках та інших закладах охорони здоров’я, 

що є клінічними базами, в таких розмірах від посадового окладу: 

- завідуючим  кафедр, проректорам, професорам, доцентам  - 50 %; 

- асистентам, які мають науковий ступінь кандидата наук  - 70 %; 

- асистентам, які не мають наукового ступеня – 77 %. 

- цим же категоріям працівників – хірургам, які оперують хворих, анестезіологам і 

реаніматологам, які забезпечують оперативну діяльність і проведення реанімаційних заходів 

та інтенсивної терапії, ендоскопістам, які здійснюють лікувальні заходи : 

- завідуючим кафедрами, проректорам, професорам, доцентам  

та старшим викладачам – 60 %; 

- асистентам (кандидатам наук) – 80 %; 

- асистентам, які не мають наукового ступеня – 87 %. 

4) за завідування кафедрою, особам із числа науково-педагогічних працівників, 

призначеним на цю посаду без відповідного вченого звання, у розмірі до 20 % посадового 

окладу, але не більше завідувача кафедри - професора; 

5) за виконання обов’язків:  



декана - у розмірі 35 % посадового окладу по основній посаді; 

заступника декана - у розмірі 30 % посадового окладу по основній посаді; 

6) за роботу в нічний час – 35 % годинної ставки посадового окладу за кожну годину 

роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку; 

7) за роботу у святкові дні в розмірі 100 % годинної тарифної ставки (посадового 

окладу) за кожний день, що є робочим за графіком; 

8) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які 

зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10 % посадового окладу; 

9) за вчене звання: 

 професор  - у граничному розмірі  33 % посадового окладу;  

 доцент - у граничному розмірі 25 % посадового окладу; 

10) за науковий ступінь: 

 доктор наук - у граничному розмірі 25 % посадового окладу; 

 кандидат наук - у граничному розмірі  15 % посадового окладу; 

Доплати, зазначені у пп. 9-10, встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за 

профілем збігається з наявним вченим званням або науковим ступенем. За наявності у 

працівника двох вчених звань чи наукових ступенів доплата встановлюється за одним 

(вищим) вченим званням чи науковим ступенем. 

11) водіям автотранспортних засобів встановлюються надбавки за класність: 

водіям ІІ класу - 10 % посадового окладу; 

водіям І класу - 25 % посадового окладу. 

12) за вислугу років працівникам бібліотеки, які проводять культурну, освітню, 

інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність: 

понад 3 роки - у розмірі 10 % посадового окладу; 

понад 10 років - у розмірі 20 % посадового окладу; 

понад 20 років - у розмірі 30 % посадового окладу. 

13) за роботу в шкідливих умовах праці - у розмірі 12 % посадового окладу; 

за роботу в особливо шкідливих умовах праці у розмірі 24% посадового окладу. 

Доплати встановлюються працівникам на підставі висновків експертної комісії по 

атестації робочих місць за умовами праці.  

 

V. ПРЕМІЮВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ 

 

Преміювання співробітників університету проводиться за високі результати праці, 

проявлення творчої ініціативи, якісне та своєчасне виконання позапланових та особливо 

важливих робіт, виконання в обмежений термін додаткових робіт, результати науково-

дослідницької роботи та інше згідно діючого “Положення про преміювання співробітників ”. 

Розмір премії встановлюється індивідуально кожному працівникові у відповідності зі 

специфікою виконуваної роботи, особистого внеску в кінцевий результат діяльності 

підрозділу та університету 

Премія, що виплачується працівникам університету, граничним розміром не 

обмежується. 

 

VI. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 

 

За погодженням з  профспілковим комітетом  ректор має право   надавати матеріальну 

допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік , за 

винятком матеріальної допомоги на поховання, у розмірах, зазначених у Колективному 

договорі та в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом доходів і видатків. 

 

VІІ. ОПЛАТА ПРАЦІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ 

ДОДАТКОВІ ОБСЯГИ РОБІТ АБО НАДАЮТЬ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ 



 

Оплата праці громадян, які виконують додаткові роботи за конкурсними програмами 

або надають платні послуги, проводиться за цивільно-правовими договорами (трудовими 

угодами), укладеними між ректором і громадянином (або колективом). За цивільно-правовим 

договором (трудовою угодою) обумовлюється виконання певної індивідуально визначеної 

роботи для закладу у встановлені за погодженням сторін терміни та отримання певного 

матеріального результату. За цивільно-правовим договором (трудовою угодою) оплачується 

не процес праці, а її результат, що визначається після закінчення роботи та оформлюється 

актом здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі якого і 

проводиться оплата.  

Величина заробітку для всіх категорій працюючих, які виконують роботи, 

передбачені цим розділом, максимальними розмірами не обмежується. Договором може бути 

передбачено поетапну оплату, щомісячну або по кінцевому результату. 

Ректор університету має право залучати для читання окремих лекцій і проведення 

занять зі студентами висококваліфікованих спеціалістів народного господарства, освіти, 

науки з погодинною оплатою їхньої праці згідно чинного законодавства за фактично 

виконаний обсяг робіт. 

 

 

 

 

VIIІ. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ ТИМЧАСОВОГО (НАУКОВОГО) ТВОРЧОГО 

КОЛЕКТИВУ 

 

8.1. Оплата праці членів ТТК здійснюється на договірних засадах з урахуванням  

особистого внеску кожного виконавця у результати дослідження, регулюється податками і 

максимальними розмірами не обмежується. Виконання робіт здійснюється у вільний від 

основної роботи час і не вважається сумісництвом. Оплата праці здійснюється в межах 

коштів, передбачених на оплату праці по даному договору за умови їх надходження на 

розрахунковий рахунок університету 

8.2. Коефіцієнти трудової участі встановлюються керівником ТТК після попереднього 

обговорення на зборах членів ТТК на кожний місяць (квартал) або по темі в цілому.  

8.3. У випадку порушення строків виконання роботи та допущення інших порушень 

керівник ТТК має право знижувати установлені розміри винагороди. 

8.4. Нарахування заробітної плати здійснюється при наявності звіту про виконану 

роботу на підставі акту здавання-приймання виконаних робіт, підписаному керівником 

наукової теми і  затвердженому проректором з наукової роботи. 

8.5.Скарги з питань розміру за виконання робіт, встановленого за трудовою угодою,  

розглядаються проректором з наукової роботи, рішення якого є остаточним. 

8.7. Створення тимчасового (наукового) творчого колективу затверджується наказом 

ректора. 

 

ІХ. ОПЛАТА ПРАЦІ  ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОМУ СКЛАДУ ЗА 

ПІДГОТОВКУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИКЛАДАННЯ 

ДИСЦІПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Оплата праці професорсько-викладацькому персоналу, які виконують додаткові 

роботи по розробці навчально-методичних матеріалів для викладання англійською мовою та 

безпосередньо на англійській мові читають лекції та проводять практичні і семінарські 

заняття, відробки, консультації передбачені у „Положенні про порядок оплати 

професорсько-викладацькому складу за підготовку навчально-методичних матеріалів та 



викладання дисциплін англійською мовою у Національному медичному університеті імені 

О.О.Богомольця”. 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи,  

професор           

                                                                  

О.П. Яворовський 

 

Проректор з  економічних питань                              О.Я. Кричевська                                          

 

Головний бухгалтер                                                   Н.С. Федь 

 

Начальник ПФВ                                                          Л.В. Коновалова 

 

Начальник  юридичного відділу                               В.А. Лісовська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т О К  № 10 

                                                                 до колективного договору 

 Національного медичного  університету 

 імені О.О.Богомольця 

                                                                           від 18 січня 2006 року 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК СПІВРОБІТНИКАМ 

НАЦІОНАЛЬНОГО  МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ 

 

Положення про порядок встановлення надбавок співробітникам  є невідємною 

частиною Колективного договору і розроблене на підставі Законів України “Про освіту”, 

“Про вищу освіту”, “Про оплату праці”, Постанов КМУ та наказів відповідних Міністерств, 

Статуту Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та Колективного 

договору з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників університету в 

досягненні високих результатів праці, підвищення її ефективності та інтенсивності, 

раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.  

Надбавка – це винагорода за сумлінну працю понад установлені норми, за трудові 

успіхи, винахідливість і за особливі умови праці. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 



1.1. Надбавка керівникам, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, 

навчально-допоміжному персоналу, спеціалістам та іншим працівникам університету 

виплачується в межах коштів, передбачених кошторисом на оплату праці.  

1.2. “Положення про порядок встановлення надбавок співробітникам ” поширюється 

на співробітників, для яких університет є основним місцем роботи. 

 

2. ВИДИ НАДБАВОК, ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 

НАДБАВОК  ТА РОЗМІРИ НАДБАВОК 

 

Надбавка до посадового окладу є додатковим заохоченням співробітників, які 

виявляють творчу ініціативу, новизну і оригінальність пропозицій та рішень, 

використовують в роботі досягнення науки, передові прийоми праці, якісно та у повному 

обсязі виконують свої посадові обов’язки. 

Розмір надбавки окремому працівникові встановлюється в залежності від особистого 

вкладу в підвищення якості і ефективності виконуваних робіт. 

Надбавки, що можуть бути встановлені співробітникам університету, поділяються на 

два види: обовязкові і стимулюючі. 

Показники для встановлення обов’язкових надбавок визначаються чинним 

законодавством, Генеральною та Галузевої угодами. 

Показниками для встановлення стимулюючої надбавки: 

1) за високі досягнення у праці є: стабільний фінансовий стан університету, 

покращення окремих його показників (своєчасна виплата заробітної плати, стипендії, 

відсутність заборгованості по платежам до бюджету та цільових фондів, недопущення 

утворення заборгованості з соціальних виплат); удосконаленням навчального, виховного, 

наукового, лікувального процесів, встановлення та розширення наукових, міжнародних, 

господарських зв’язків з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами, 

організаціями, в т.ч. зарубіжними країнами; збільшення кількості наукових та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів наук, докторів наук, доцентів, 

професорів), економія бюджетних коштів. 

2) за виконання особливо важливої роботи є: реалізація положень Болонської 

декларації в системі вищої освіти і науки; створення нових структурних підрозділів для 

ефективної роботи університету; участь у роботі Спецрад університету; ліцензування 

спеціальностей та акредитація університету; профорієнтаційна робота; додаткове залучення 

коштів для покриття дефіциту асигнувань з бюджету; впорядкування організаційної 

структури університету та оптимізація видаткової частини кошторису; заходи по економії 

бюджетних коштів, забезпечення організаційної роботи щодо збільшення доходної частини 

кошторису університету,  проведення маркетингової роботи щодо залучення на навчання  

студентів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення, 

курсів. 

3) за складність та напруженість у роботі є: участь та виконання рішень Вченої 

ради та ректорату університету, забезпечення діяльності розгалуженої структури 

університету (ліцей, науково-дослідні інститути, стоматологічна клініка, філії та інші); 

належне виконання значної кількості службових обов’язків, відповідно до посадових 

інструкцій співробітників; забезпечення недопущення заборгованості по заробітній  платі, 

стипендії, обов’язкових платежів, участь у роботі комісій, створених для забезпечення 

діяльності університету (приймальна комісія, по встановленню виплат за вислугу років, 

стипендій, комітет з біоетики, тендерний комітет тощо). 

 

2.1. Обовязкові  надбавки та їх розміри. 

 

До обовязкових належать надбавки: 

2.1.1. За стаж наукової роботи у розмірах, передбачених чинним законодавством. 



2.1.2. За вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам залежно 

від стажу педагогічної роботи у розмірах, передбачених чинним законодавством. 

2.1.3. За класність водіям у розмірах:  

- водій І класу – 25 % встановленого посадового окладу за відпрацьований час,  

- водій II класу – 10 % встановленого посадового окладу за відпрацьований час; 

2.1.4. За знання та використання в роботі іноземної мови : 

- у розмірі 10 % співробітникам бібліотеки - за володіння однією іноземною мовою,  

- у розмірі 25 % співробітникам бібліотеки - за володіння двома і більш  іноземними 

мовами. 

2.1.5. За роботу в умовах режимних обмежень залежно від ступеня секретності 

інформації. 

 

2.2. Стимулюючі надбавки та їх розміри. 

 

Співробітникам університету можуть встановлюватися стимулюючі надбавки до 

посадового окладу у розмірах, що не перевищують встановлений законодавчими 

документами для працівників національних закладів (установ), при наявності коштів.  

Стимулюючі надбавки встановлюються: 

2.2.1. За високі досягнення у праці - у розмірі до 50 % посадового окладу.  

2.2.2. За виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання) - у розмірі до 

50 % посадового окладу.  

2.2.3. За складність, напруженість у роботі - у розмірі до 50 % посадового окладу. 

 

 

 

 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИПЛАТИ НАДБАВКИ 

 

Ректор університету при погодженні з  профспілковим комітетом університету 

встановлює співробітникам надбавки до посадових окладів  в межах коштів, передбачених 

кошторисом на оплату праці, з урахуванням особистого трудового вкладу. Оформлення 

встановлення надбавок проводиться наказом по університету. 

3.1. Підставою для встановлення надбавок, перелічених у пп.2.1.1-2.1.3, є рішення 

комісії на підставі подання відділу кадрів про стаж відповідної роботи або класність водія. 

3.2. Підставою для встановлення надбавки, зазначеної у п.2.1.4, є службова записка 

керівника про знання та фактичне використання іноземної мови в роботі з поданням 

ксерокопій документів, підтверджуючих це право співробітника.  

3.3. Підставою для встановлення надбавок, зазначених у пп. 2.2.1 - 2.2.3, є службова 

записка керівника кафедри (підрозділу) з обґрунтуванням необхідності встановлення 

надбавки у зазначеному розмірі.  

3.4. Розмір надбавки, зазначеної у пп. 2.2.1 - 2.2.3, визначається індивідуально для 

кожного співробітника в залежності від його особистого вкладу у результати діяльності 

університету, але не може перевищувати наведені. 

3.5. Стимулюючі надбавки до посадових окладів встановлюються у визначених 

розмірах на календарний рік (навчальний рік, квартал, місяць). 

3.7. Встановлені розміри надбавок переглядаються, виходячи із можливості доходної 

та видаткової частини кошторису. 

3.8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушенні 

трудової, виконавчої і фінансової дисципліни в межах посадових обов’язків, при зміні умов 

фінансування або зменшенні коштів на ці цілі розмір надбавки зменшується або надбавка 

відміняється повністю наказом ректора.  



3.9. Мінімальний стаж роботи в університеті, який дає право на встановлення 

стимулюючої надбавки, один місяць, за винятком надбавки за складність і напруженість у 

роботі, що надається з моменту прийому на роботу до університету.  

Як виняток, при клопотанні керівника підрозділу, стимулююча надбавка може бути 

встановлена робітникам за окремими посадами з моменту прийому на роботу (водії). 

3.10. Заяви робітників про порушення цього Положення розглядаються в 

установленому порядку адміністрацією та  профспілковим комітетом університету. 

3.11. Планово-фінансовий відділ щорічно до 1 січня проводить розрахунок коштів, 

необхідних для виплати зазначених надбавок на наступний календарний (фінансовий) рік. 

 

 

Проректор з навчальної роботи,  

професор           

                                                                  

О.П. Яворовський 

 

Проректор з  економічних питань                              О.Я. Кричевська                                          

 

Головний бухгалтер                                                   Н.С. Федь 

 

Начальник ПФВ                                                          Л.В. Коновалова 

 

Начальник  юридичного відділу                               В.А. Лісовська 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


