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Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я відповідно до 
вимог статті 93 Регламенту Верховної Ради України попередньо розглянув на 
своєму засіданні проект постанови Верховної Ради України про першочергові 
заходи для забезпечення соціального захисту медичних працівників та 
недопущення руйнації системи охорони здоров’я в Україні (реєстр. № 7139), 
поданий народними депутатами України Богомолець О.В., Біловолом О.М., 
Бахтеєвою Т.Д., Мельничуком С.П., Мусієм О.С., Шипком А.Ф., Шурмою І.М.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою прийняття проекту 
постанови є забезпечення соціального захисту медичних працівників та 
недопущення руйнації системи охорони здоров’я в Україні, а також вирішення 
проблемних питань, порушених Професійною спілкою працівників охорони 
здоров’я України під час Всеукраїнської акції протесту працівників охорони 
здоров’я у формі пікетування будинків Адміністрації Президента України, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, що мала місце 19 
вересня 2017 року.

Для цього автори законодавчої ініціативи пропонують рекомендувати 
Кабінету Міністрів України здійснити ряд заходів, серед яких зокрема: вирішити 
питання щодо погашення заборгованості та забезпечення виплати у повному 
обсязі у 2017 році заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, 
включаючи встановлені законодавством доплати і надбавки, та необхідність 
забезпечення диференціації заробітних плат працівникам закладів охорони 
здоров’я та установ Національної академії медичних наук України; прийняти 
відповідні нормативно-правові акти щодо встановлення надбавки за 
престижність праці в граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки 
заробітної плати) медичним працівникам закладів охорони здоров’я незалежно 
від їх підпорядкування; підвищення посадових окладів на два тарифні розряди 
Єдиної тарифної сітки професіоналам та спеціалістам у галузі охорони здоров’я, 
а також забезпечити проведення реформи системи охорони здоров’я з 
дотриманням Конституції України та законодавства України з урахуванням 
позиції профспілок та думки медичної спільноти.



Крім того Уряду рекомендується внести до Верховної Ради України 
кандидатуру для призначення на посаду Міністра охорони здоров’я України 
відповідно до вимог статті 85 Конституції України.

Слід зазначити, що станом на вересень 2017 року заборгованість з виплати 
заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я становила понад 4 млрд. 
грн., і це незважаючи на заходи, що застосовуються на місцях для економії 
бюджетних коштів (скасування доплат, надбавок та стимулюючих виплат з 
одночасним збільшенням навантаження на медичний персонал, відправлення 
працівників закладів охорони здоров’я у відпустку без збереження заробітної 
плати, переведення на роботу на неповну ставку, скорочення штату медичних 
закладів тощо).

Ситуація загострюється через несправедливе встановлення рівня оплати 
праці медичним працівникам у порівнянні з працівниками інших бюджетних 
сфер, зокрема педагогічними працівниками. Так, з 1 січня 2017 року за окремим 
рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 974) 
педагогічним працівникам навчальних закладів було підвищено розмір 
посадових окладів шляхом підвищення тарифних розрядів, чим порушено 
принцип віднесення посад працівників різних бюджетних галузей до відповідних 
тарифних розрядів, а саме щодо застосування єдиного підходу до кваліфікації 
працівників та складності виконуваних робіт. І як наслідок, у 2017 році середня 
заробітна плата лікаря вищої категорії становила 4359 грн., лікаря-хірурга вищої 
категорії -  5576 грн., вчителя вищої категорії -  6841 грн.

Крім того, зростанню соціальної напруги у колективах закладів охорони 
здоров’я сприяє вимушена «зрівнялівка» в оплаті праці медичних та немедичних 
працівників закладів охорони здоров’я. Наприклад, заробітна плата лікаря- 
інфекціоніста без категорії складає 3348,8 грн. (посадовий оклад за 10 тарифним 
розрядом ЄТС 2912 грн. + надбавка у  розмірі 15 % за роботу у  шкідливих умовах 
праці 436,80 грн.). Водночас сторож лікарні отримує заробітну плату 3200 грн. 
(посадовий оклад за 1 тарифним розрядом 1600 грн. + доплата до мінімальної 
заробітної плати 1600 грн.).

Враховуючи викладене, Комітет Верховної Ради України з питань охорони 
здоров’я за результатами обговорення та керуючись частиною сьомою статті 93 
Регламенту Верховної Ради України, ухвалив рішення щодо доцільності 
включення проекту постанови Верховної Ради України про першочергові заходи 
для забезпечення соціального захисту медичних працівників та недопущення 
руйнації системи охорони здоров’я в Україні (реєстр. № 7139), до порядку 
денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
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