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Щодо оплати праці медичного 
персоналу у закладах освіти

Шановні колеги!

У зв’язку з численними зверненнями медичних працівників закладів освіти 
щодо оплати праці інформуємо.

Пунктом 2 статті 21 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
визначено, що учні закладів освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми 
власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється 
медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти або 
відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

Відповідно до Типових штатних нормативів, затверджених наказом МОН 
від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів 
загальної середньої освіти», зареєстрованих у Міністерстві юстиції 22 грудня 
2010 року за № 1308/18603 (з наступними змінами), посади лікаря-педіатра та 
сестри медичної вводяться до штатного розпису закладу загальної середньої 
освіти, якщо медичне обслуговування не здійснюється закладами охорони 
здоров'я, з розрахунку:

лікаря-педіатра -  за наявності 1000 і більше учнів;
сестри медичної: при кількості 100 і менше учнів -  0,5 ставки, при кількості 

101 і більше учнів -  1 ставка.
Крім того, до штатного розпису закладу загальної середньої освіти має бути 

введена посада сестри медичної з дієтичного харчування у розрахунку:
при кількості від 60 до 200 учнів, які харчуються, -  0,5 ставки;
при кількості понад 200 учнів, які харчуються -  1 ставка.
Відповідно до п. 2 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.93 № 102, працівникам
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установ, закладів і організацій освіти, для яких цією Інструкцією не передбачено 
умови оплати праці, встановлюються умови оплати праці для аналогічних 
працівників відповідних галузей економіки.

Враховуючи вищезазначене, оплата праці медичних працівників закладів 
освіти здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників закладів 
охорони здоров’я як це передбачено у спільному наказі Міністерства праці та 
соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 № 308/519 
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та 
установ соціального захисту населення», зареєстрованому в Міністерстві 
юстиції України 17.10.2005 року за № 1209/11489.

Звертаємо увагу, що статтею 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» встановлено, що до відання виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад належить організація медичного обслуговування та 
харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих 
закладах, які належать територіальним громадам або передані їм.
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