
Структура, принципи формування та розмір оплати праці, 

винагороди керівника та заступників керівника комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» Краматорської міської ради. 

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівнику 

нараховуються заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з 

установлених: 

Посадового окладу визначеного відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.05.1999 №859 « Про умови і розміри оплати праці, та 

об’єднань державних підприємств» залежно від середньооблікової 

чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік у кратності до 

мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії. 

Посадовий оклад Керівника встановлен у розмірі чотирикратного 

мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії 

Підприємства. Працівник основної професії на Підприємстві – молодша 

медична сестра. У разі зміни будь-якого показника, який враховується при 

розрахунку посадового окладу, посадовий оклад Керівника може бути 

переглянутий. 

Інші виплати , передбачені законодавством України. 

Виплата надбавки за почесне звання та доплати за науковий ступінь 

проводиться у разі, коли діяльність Керівника за профілем збігається з 

наявним науковим ступенем, почесним званням якщо підприємство здійснює 

науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність. 

Відповідність почесного звання та/або наукового ступеня до діяльності 

Керівника за профілем Підприємства встановлює Орган управління. 

Під час надання основної щорічної відпустки керівнику 

виплачується матеріальна допомога на оздоровлення, яка установлюється у 

розмірі його посадового. 

Грошова допомога у розмірі не більше як шість посадових окладів 

у разі виходу на пенсію, при наявності фінансових можливостей 

Підприємства. 

Керівнику може бути надана матеріальна допомога , крім 

матеріальної допомоги на поховання, у розмірі не більше ніж один посадовий 

оклад на рік при наявності коштів у межах фонду оплати праці. 

Премії, розміри якої залежать від особистого внеску Керівника в 

загальні результати роботи Підприємства. Премії та їх розмір встановлюються 

відповідно до Положення про преміювання, діючого на Підприємстві, та 

органом управління із погодженням заступником міського голови за 

розподілом обов’язків. 

Квартал- у розмірі до трьох місячних посадових окладів Керівника;  

Рік -  розмірі до чотирьох місячних посадових окладів Керівника. 

Преміювання Керівника здійснюються за у разі відсутності 



заборгованості із заробітної плати працівникам Підприємства, за спожиті 

комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах 

затвердженого фонду оплати праці із вимогами КЗпП України. 

У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір премій 

зменшується або вони не виплачуються. 

Оплата праці заступників керівника комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

Краматорської міської ради проводиться згідно Положення про оплату праці 

на Підприємстві на підставі затвердженого штатного розпису, чинного 

законодавства та Колективного Договору. 

Посадовий оклад встановлюються заступникам згідно Положення 

на підставі затвердженого штатного розпису, чинного законодавства та 

Колективного Договору. 

Надбавку за складність і напруженість у роботі встановлюють за 

завдання підвищеної складності, виконання яких тягне за собою збільшення 

інтенсивності праці. Надбавка встановлюється в розмірі до 50 відсотків 

посадового окладу. Оскільки зазначену надбавку виплачують у межах фонду 

оплати праці, вона не має обов’язкового характеру. Рішення про встановлення 

надбавки (скасування, зменшення розміру) приймає керівник Підприємства 

залежно від наявності коштів шляхом видання відповідного наказу. 

Надбавка за вислугу років встановлюється згідно Порядку виплати 

надбавки за вислугу років медичним працівникам державних та комунальних 

закладів охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.12.2009 № 1418 із змінами. 

Преміювання заступників керівника КНП «ЦПМСД №1» КМР 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України, колективного 

договору та Положення про оплату праці. 

Преміювання заступників Підприємства проводиться кожному 

працівнику в залежності від показників діяльності Підприємства 

(структурного підрозділу), відповідно до їх особистого вкладу в загальні 

результати роботи Підприємства (структурного підрозділу) при досягненні 

ними високих показників в наданні якісної медичної допомоги населенню, яка 

забезпечує ефективне виконання основних функцій Підприємства, за 

підсумками роботи за місяць/квартал/рік і граничними розмірами в межах 

фонду оплати праці не обмежується. Преміювання працівників проводиться 

до свят (Міжнародного жіночого дня – 8 Березня, Дня медичного працівника, 

Дня бухгалтера, Дня юриста та ін.) та пам’ятних (ювілейних) дат. 

Генеральний директор має право надавати заступникам керівника 

Підприємства згідно наказу, чинного законодавства України та з урахуванням  

фінансових можливостей КНП «ЦПМСД №1» КМР матеріальну допомогу 

разового характеру у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, 

у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на 

рік, крім матеріальної допомоги на поховання. 


