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Шановний Вікторе Федоровичу ! 

Профспілка працівників охорони здоров'я України, як найбільш масова галузева 

профспілкова організація національного рівня, що представляє і здійснює захист 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів понад одного мільйона спілчан, 

сподівається на вирішення Вами найбільш болючих питань галузі. 

Ми змушені констатувати, що ситуація, яка склалася у медичної галузі протягом 

останніх років, вкрай складна: оплата праці працівників залишається принизливо 

низькою, посідаючи передостаннє місце, відстаючи від промисловості на 40-70%, та 

навіть від оплати праці працівників освіти - на 17-25%. 

Щорічне недофінансування закладів охорони здоров'я становить близько 40% від 

потреби, що унеможливлює оновлення медичного обладнання та створення належних і 

безпечних умов праці, забезпечення соціально-економічних і трудових прав медичних 

працівників 

Визначення для працівників бюджетної сфери посадових окладів на основі 

Єдиної тарифної сітки, виходячи зі ставки І тарифного розряду в розмірі 545 грн., що 

діяв ще у жовтні 2008 року, призвело до диспропорцій в оплаті праці працівників 

закладів охорони здоров'я. А встановлення мінімальної заробітної плати з 1 листопада 

2009 року згідно з Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати» без внесення відповідних змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2009 рік» практично зрівняло рівень оплати праці 

кваліфікованих фахівців (лікарів, медичних сестер) з простою некваліфікованою. 

Усе це викликає справедливе обурення медичних працівників, породжує зневіру 

до обіцянок вищих посадових осіб держави, негативно впливає на соціально-

психологічний клімат у трудових колективах галузі та може призвести до 

непередбачуваних наслідків. 

Враховуючи викладене та з метою забезпечення конституційних прав працівників 

охорони здоров'я, недопущення подальшого падіння їх життєвого рівня, Профспілка 

працівників охорони здоров'я України звертається до Вас, шановний Вікторе 

Федоровичу, як до глави держави і гаранта додержання конституційних прав і свобод 

людини та громадянина ужити першочергових заходів щодо: 

- забезпечення у Державному бюджеті на 2010 рік фінансування галузі на 

законодавчо встановленому рівні; 

- встановлення ставки першого тарифного розряду для визначення посадових 

окладів відповідно до Єдиної тарифної сітки у розмірі мінімальної заробітної плати; 

- реалізації у повному обсязі соціальних гарантій, визначених статтею 77 Основ 

законодавства України про охорону здоров'я; 

- вирішення питання щодо встановлення розміру пенсії за віком із розрахунку на 

рівні 80-90% від середньої заробітної плати працівника. 

Сподіваємось на підтримку та розуміння. 

З повагою 

Голова Профспілки 

          В.М.Коваль 


