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Додаток 1 

Затверджую

Начальник Зачепилівської 

районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

«» . М ай д ич

ПОЛОЖЕННЯ

Про оплату працівників Зачепилівської районної лікарні 

ветеринарної медицини

Оплата праці спеціалістів і працівників Зачепилівської районної лікарні ветеринарної 
медицини регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 
року №1298 (1298-2002-п) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ , закладів та окремих галузей 
бюджетної сфери » (із змінами), наказу Міністерства праці України «Про умови 
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів прокуратури,судів та 
інших органів » від 02.10.1996р.№77, та Закону України «Про ветеринарну медицину».

Мінімальна заробітна плата працівників встановлюється згідно прийнятого Закону 
України « Про Державний бюджет України на 2021 рік » ст.8 з 1 січня 2021 року у 
розмірі - 6000 грн..

Заробітну плату виплачувати 15та ЗО числа кожного місяця ст.. 115 КЗпП України.

Перераховувати заробітну плату на пластикові картки працівникам. При кожній 
виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму з розшифровкою 
за видами виплат,розміри і підстави утримань,суму заробітної плати , що належить до 
виплати.

Заробітна плата працівників Зачепилівської районної лікарні ветеринарної медицини 
складається з посадових окладі в, надбавка за складність та напруженість до 50%, 
доплата за роботу в нічний час 20%(згідно постанови Кабінету Міністрів України від 
11 грудня 1998 р.№1960 «Про умови оплати працівників підприємств,установ і 
організацій державної ветеринарної медицини» та надбавки за вислугу від 10% до 
30%( Постанова КМУ від 25.07.2007 року №972 « Про затвердження порядку
встановлення надбавок за вислугу років спеціалістам державних установ ветеринарної 
медицини» )



Додаток 2
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник районної державної 
лікарні ветеринарної медицини 

В.В. Майдич 
“ 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та інші соціальні виплати працівникам Зачепилівської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини

Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від ЗО серпня 2002року № 1298 “ Про оплату праці працівників на основі 
Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій бюджетної сфери” (із змінами і доповненнями 
внесеними постановами Кабінету Міністрів України)наказу Міністерства праці 
України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 
прокуратури, суддів та інших органів ’’від 02.10.96р.№77, та Закону України “Про 
ветеринарну медицину”.

Преміювання працівників державної лікарні ветеринарної медицини 
проводиться щорічно з нагоди професійного свята «Дня працівників 
ветеринарної медицини» відповідно до їх особистого внеску в загальні 
результати роботи, також з метою матеріального стимулювання і заохочення 
ефективної роботи працівників за виконання планових показників у роботі, 
посилення відповідальності, а також підвищення ініціативи і творчого ставлення 
до праці.

Підставою для їх виплати є наказ керівника державної установи 
ветеринарної медицини.

1. Показники, умови і розміри преміювання
Працівники державних установ ветеринарної медицини відповідно до 
покладених на них функціональних завдань преміюються за :

- своєчасне і якісне виконання плану протиепізоотичних, лікувально- 
профілактичних, ветеринарно-діагностичних досліджень, своєчасну 
лабораторну діагностику хвороби тварин;

- запобігання виникнення і розповсюдження хвороби тварин та 
забезпечення оперативного прийняття заходів по ліквідації осередків 
гострозаразних хвороби тварин;

- забезпечення планових заходів з організації державного ветеринарно- 
санітарного контролю за здійсненням охоронно-карантинних і 
ветеринарно-санітарних вимог на об’єктах підконтрольних державній 
службі ветеринарної медицини.



Умови оплати праці працівників централізованих бухгалтерій та бухгалтерій 
державних установ ветеринарної медицини визначені постановами Кабінету 
Міністрів України від ЗО .08 2002року № 1298 “ Про оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій бюджетної сфери” (із змінами і доповненнями 
внесеними постановами Кабінету Міністрів України) та відповідними наказами 
Міністерства аграрної політики України.
Нарахування премій здійснюється з урахуванням особистого вкладу кожного 
спеціаліста в забезпеченні своєчасного та якісного складання звітності 
щомісяної, щоквартальної, щорічної) при відсутності недоліків в роботі 
відповідної бухгалтерії за результатами перевірок контролюючих органів.
Працівники державної лікарні ветеринарної медицини, районних державних 
лабораторій ветеринарної медицини, за якими не закріплені зони 
обслуговування, преміюються за :

- своєчасне і якісне виконання плану протиепізоотичних, лікувально- 
профілактичних, ветеринарно-санітарних, оздоровчих заходів, 
лабораторно-діагностичних досліджень;

- своєчасну лабораторну діагностику хвороби тварин та особливо 
небезпечних хвороби тварин, токсичних речовин небезпечних для 
сільськогосподарських тварин і тварин дикої фауни;

Керівники, спеціалісти, обслуговуючий персонал районної державної лікарні 
ветеринарної медицини, районної державної лабораторії ветеринарної медицини 
преміюються за виконанням зазначених показників в цілому по району, пунктах, 
дільницях, дільничним лікарням ветеринарної медицини та їх структурним 
підрозділам.
Преміювання керівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу проводиться в 
межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.
Максимальний розмір премії не повинен перевищувати 4.8 посадових окладів в 
рік, з урахуванням надбавок та доплат.
Преміювання керівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу здійснюється 
в % відношенні до посадового окладу, з урахуванням надбавок і доплат в 
залежності від економії заробітної плати за місяць, квартал, рік за фактично 
відпрацьований період.
Визначення конкретних розмірів преміювання працівників відповідно до їх 
особистого внеску в загальні результати роботи проводиться керівником за 
погодженням з профспілковим комітетом, виходячи з розміру посадового окладу 
з урахуванням надбавок і доплат та фактично відпрацьованого часу.
Керівники державних установ ветеринарної медицини за погодженням з 
профспілковим комітетом мають право підвищувати окремим працівникам 
нарахований розмір премій до 25 % в межах загального фонду преміювання в 
цілому по установі із врахуванням якості їх роботи і особистого вкладу, 
проявленої ініціативи, за дострокове виконання конкретних завдань, 



впровадження в практику ветеринарної медицини нових методів лікування 
хворих тварин, методики лабораторних досліджень, що направлені на 
підвищення продуктивності праці, за підприємливість і діловитість у вирішенні 
виробничих питань.
Премія за звітний період ( місяць, квартал, рік) виплачується працівникам за 
рахунок Державного бюджету в межах кошторисних призначень на заробітну 
плату.

2. Джерела преміювання і порядок виплати премій.
Джерелом преміювання працівників державної лікарні ветеринарної медицини є 
фонд преміювання, який формується за рахунок економії бюджетних коштів, що 
спрямовуються на заробітну плату та частини спеціального фонду державного 
бюджету відповідно до кошторису.
Підставою для нарахування премій працівникам державної лікарні ветеринарної 

медицини є дані бухгалтерської та статистичної звітності ветеринарної служби 
про виконання передбачених показників преміювання і планових завдань за 
відповідний період, а також оформлених первинних документів, на основі яких 
формується звітність.
Преміювання керівників, спеціалістів та обслуговуючого персоналу державної 
лікарні ветеринарної медицини, проводиться на підставі положення про 
преміювання відповідної установи та підсумків роботи за квартал за рахунок 
економії бюджетних коштів, що спрямовуються на заробітну плату та частини 
спеціального фонду державного бюджету відповідно до кошторису.
Премія не нараховується працівникам :

- зарахованим на посади і пропрацювавши менше 6 місяців;
- звільненим без поважних причин ( за власним бажанням)

Премія нараховується пропорційно відпрацьованому часу працівникам:
- які перебували у відпустках, передбачених законом ;
- які були відсутні на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
- які працювали неповний місяць, квартал, рік у зв’язку з переводом на 

іншу роботу, вступом до навчального закладу, виходом на пенсію, 
призивом на дійсну військову службу, звільненим по скороченню 
штатів та іншими поважними причинами.

Працівники, які допустили недоліки в роботі та порушення трудової дисципліни 
позбавляються премії повністю або частково за рішенням керівника, 
погодженим з профспілковим комітетом відповідної установи. Повне або 
часткове позбавлення премії проводиться за той період, в якому було скоєно 
порушення в роботі і оформлюється наказом з обов’язковим зазначенням 
причини.
Повністю позбавляються премії працівники:

- у випадках притягнення за хуліганство та пияцтво до адміністративної 
або кримінальної відповідальності або прийняття мір громадського 
впливу, передбачених нормативно-правовими актами;



- при систематичних запізненнях на роботу або здійснення прогулу без 
поважних причин.

Повністю або частково лишаються премії керівники та працівники за:
- порушення трудового законодавства;
- приписки і викривлення у звітності;
- невиконання наказів, розпоряджень, доручень нарад

Держпродспоживслужби в Харкіській області;
- виробничі упущення в роботі ( невиконання протиепізоотичних, 

лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних заходів, 
несвоєчасність встановлення лабораторного діагнозу та надання 
лікувальної допомоги хворим тваринам);

- невиконання заходів з охорони праці, техніки безпеки, з підготовки до 
роботи в осінній -зимово-весняно-літній періоди;

- - несвоєчасне і неправильне оформлення документів про одержання і 
оприбуткування матеріальних цінностей;

- порушення трудової дисципліни, розпорядку трудового дня.

3. Одноразові заохочення
До одноразових заохочень відносяться премії за виконання особливо 

важливих завдань, виконання заходів, направлених на економію матеріальних 
ресурсів, державних і професійних свят.
Виплата заохочень здійснюється за рахунок спеціального фонду Держбюджету. 
На виконання особливо важливого завдання в кожному випадку видається наказ, 
в якому обумовлюється робота, термін виконання і розмір заохочення. 
Підставою для виплати одноразового заохочення вважається висновок 
відповідного керівника про час і якість його виконання.

До особливо небезпечних захворювань, за виконання яких встановлюється 
заохочувальна премія, відносяться:

- ящур
- везикулярний стоматит
- везикулярна хвороба свиней
- чума великої рогатої худоби
- чума дрібних жуйних
- інфекційна (костойозна) плевропневмонія великої рогатої худоби
- катаральна гарячка овець
- африканська чума свиней
- класична чума свиней
- чума (висококонтагіозний грип) птиці
- Ньюкасльська хвороба
- віспа овець та кіз
- сибірка
- трихінельоз



- сап коней
- губчастоподібна енцефелопатія великої рогатої худоби
- скрейпі овець.

По кожному випадку виявлення захворювань видається наказ, 
згідно з поданням керівника та підтвердженням районної державної лабораторії 
ветеринарної медицини, в якому обумовлюються виконавці і розмір заохочень. 
Розмір заохочень визначається керівниками державної лікарні ветеринарної 
медицини.

4. Надання матеріальної допомоги
Матеріальна допомога надається працівникам державної лікарні ветеринарної 
медицини на оздоровлення , за винятком матеріальної допомоги на поховання, 
в сумі не більше ніж одного посадового окладу на рік і надається, як правило, до 
щорічної відпустки без заяви разом з виплатою щорічних відпускних або після 
проведення весняної диспансеризації тварин.
Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення проводиться за рахунок 
економії коштів загального та спеціального фонду Державного бюджету 
передбаченого кошторисом.

Положення набуває чинності з 1 січня 2021 року і дійсне до введення 
нового “Положення”.



ЗАТВЕРДЖУЮ :

Начальник Зачепилівської районної 
державної лікарні ветеринарної 
медицини

.В .Мій дич

ГРАФІК
Щорічних та додаткових відпусток на 2021 рік по Зачепилівській 

районній державній лікарні ветеринарної медицини

Січень Лютий Березень 
Пузач Т.І.-14к.д. 
Кизима М.А. 
Миколенко С.І. 
Тома С.Ю. 
Кривенко В.О. 
Закапко М.М. 
Дзех Т.Д.

Квітень
Кальнева В.В.
Івахненко Л.Л.
Бринцева М.І.-14к.д.
Порохня Т.О.
Майдич В.В.

Травень Червень Липень Серпень

Голуб Н.В.
Порохня Т.О.
Токарь В.О.
Таратута Н.І.
Анголенко М.Ю.

Анголенко М.Ю.-14к.д. Майборода О.М. Брикез Н.Д
Таратута Н.І.-14к.д. Сухін В.В. Чуб Д.С.
Халаїм В.М -14к.д. Люткін В.В. Пузач Т.І.
Рогатинський С.3.-14к.д. Бовт М.І
Хурдей І.І. Запорожець І.А

Вересень Жовтень Листопад Грудень

Кальнева В.В.
Голуб В.Г.

Рогатинський С.З.
Халаїм В.М.
Бовт М.І.



и мі< ячним фондам но) плати 150554,30 ірії, 
($/1 о 11 я і де wiwwr Лес j рн. 30 kvi i J

11

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2021 РІК

1 ’ JiioBlit>rO YjitKumtUiw Д^пжііподспожинслужСш

Зачепилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини

загальний фонд

(назва установи)

№ 
з\п Назва структурного підрозділу, посади Роз 

ряд
Посадови 

й оклад

кількість 
штатних 
одиниць

За 
посадовим 

окладом 
(грн)

Надбавки (грн) Доплата (грн)

Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць

Фонд заробітної 
плати на рік

за вислугу років 
Пост КМУ №972 
від 25.07.2007 р

класність 
водію 

Пост КМУ № 
1298 від 

30.08.2002 р

за шкідливі 
умови праці 

Пост КМУ № 
1960 від 

11.12.1998 р

за 
ненормовани 

йробочий 
день 

Пост КМУ № 
1298 від 

30.08.2002 р

використав 
ня 

деззасобів 
Пост КМУ 
№ 1298 від 
30.08 2002

Р

за роботу у 
нічний час 

Пост. КМУ № 
1298 від 

30 08.2002 р

% сума % сума % сума % сума % сума % сума

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Зачепилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини

1 Начальник районної державної лікарні ветеринарної медицини 
- лікар ветеринарної медицини 16 7449,00 1,0 7449,00 30% 2234,70 9683,70 116204,40

2
Заступник начальника районної державної лікарні 
ветеринарної медицини - лікар ветеринарної медицини но 
хвоообах молодняка нещііднреті v тварин

16* 6704,00 1,0 6704,00 30% 2011,20 8715,20 104582,40

Всього X X 2,0 14153,00 X 4245,90 X 0,00 X 0,00 х 0,00 X 0,00 X 0,00 18398,90 220786,80
ГІроїиепІЗООГОМЧII11 й відділ

1 Завідувач відділу- лікар ветеринарно: медицини - епізоотолог 13 6061,00 1,0 6061,00 20% 1212,20 7273,20 87278,40
2 Лікар ветеринарної медицини - епізоотолог 12 5660,00 1,0 5660,00 30% 1698,00 7358,00 88296,00
3 Фельдшер ветеринарної медицини 9 4619,00 1,0 4619,00 20% 923,80 • 5542,80 66513,60

Всього х X 3,0 16340,00 X 3834,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 20174,00 242088,00
Бухгалтерія

1 Головний бухгалтер 16” 6704,00 1,0 6704,00 6704,00 80448,00
2 Провідний бухгалтер 9 4619,00 1,0 4619,00 4619,00 55428,00
3 Бухгалтер 9 4619,00 1,0 4619,00 4619,00 55428,00

................   Всього................ X X 3,0 15942,00 X 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 Y X 1 <(947 (МІ 191304,00
Загальновиробничий відділ*

1 Ветеринарний санітар 4 3391,00 1,0 3391,00 3391,00 40692,00
2 Водій спецавтомобіля "Автодизустановки-ДУК" 3 31-51,00 1,0 3151,00 3151,00 37812,00
3 Водій спецавтомобіля 2 2910,00 1,0 2910,00 2910,00 34920,00
4 Сторож 1 2670,00 3,0 8010,00 20% 1602,00 9612,00 115344,00

__________________________Всього__________________________ 0,00 X 0,00 Jboo_ X 0,00 1602,00 .......^68,00



ьіі оклад на 10 відсотків нижче посадового окладу начальника районної державної лікарні ветеринарної медицини м ідно Постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002 р. 
кодовий оклад на 10 відсотків нижче посадового окладу начальник^райоїіної державної лікарні ветеринарної медицини згідно Постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002 р.

Mb 
і\ц

1 In mu іірук і уріннії нідроідіііу, цім ндн
Рої
РИД

1 ІЇН ЙДІІНН 

й оклад

кілмИсіь 
1111 МІ них 
ОДИНИЦІ.

1а
ІІОСМДОПИМ 
окладом 

(гри)

Ж МИС луї у |M>MIN 
Пост КМУ №972 
під 25 07 2007 р

КЛфІІІІЧЬ 
ВОДІМ) 

Носі КМУ № 
1298 від 

30 08 2002 р

ІИ ПІК Опійні 
умоии праці 

Носі КМУ № 
1960 від 

11 12.1998 р

нені ірмінжни 
а робочий 

день
Пост КМУ № 

1298 від 
30 08 2002 р

ИІ 
де» іасобіи 
Носі КМУ 
№ 1298 від 
30.08 2002

Р

ІЙ |М»Соіу у 
нічний час 

Па ікму № 
1298 від 

30.08.2002 р

Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць

Фонд заробітно) 
плати на рік

% сума % сума % сума % сума % сума % сума

Дільничі лікарні ветеринарної медицини

Зачспіїлівська дільнича лікарня ветеринарної медицини

1 Завідувач лікарні -лікар ветеринарної медицини-епізоотолог 10 4859,00 1,0 4859,00 4859,00 58308,00

2 Фельдшер ветеринарної медицини 10 4859,00 1,0 4859,00 30% 1457,70 6316,70 75800,40
3 Ветеринарний санітар 4 3391,00 І.о 3391,00 3391,00 40692,00
4 Водій спецавтомобіля 3 3151,00 1.0 3151,00 3151,00 37812,00

Всього X X 4.0 16260,00 X 1457,70 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 17717,70 212612,40
Руновщинська дільнича лікарня ветеринарної медицини

1 Завідувач лікарні - лікар ветеринарної медицини-епізоотолог ІЗ 6061,00 1,0 6061,00 20% 1212,20 7273,20 87278,40

2 Фельдшер ветеринарної медицини 10 4859,00 1,0 4859,00 20% 971,80 5830,80 69969,60
3 Ветеринарний санітар 4 3391,00 1,0 3391,00 3391,00 40692,00
4 Водій спецавтомобіля 3 3151,00 1,0 3151,00 3151,00 37812,00

Всього X X ____4» 17462,00 X 2184,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 19646,00 235752,00
Олександрійська дільнича лікарня ветеринарної медицини

1 Завідувач лікарні - лікар ветеринарної медицини-епізоотолог 10 4859,00 1,0 4859,00 4859,00 58308,00

2 Фельдшер ветеринарної медицини 10 4859,00 1,0 4859,00 30% 1457,70 6316,70 75800,40

3 Фельдшер ветеринарної медицини 9 4619,00 1,0 4619,00 10% 461,90 5080,90 60970,80
4 Ветеринарний санітар 4 3391,00 1,0 3391,00 3391,00 40692,00
5 Водій спецавтомобіля 3 3151,00 1,0 3151,00 3151,00 37812,00

Всьої о X X 5,0 20879,00 X 1919,60 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 22798,60 273583,20
Бердянська дільнича лікарня ветеринарної медицини

1 Завідувач лікарні - лікар ветеринарної медицини - епізоотолог 13 6061,00 1,0 6061,00 30% 1818,30 7879,30 94551,60

2 Фельдшер ветеринарної медицини 9 4619,00 І.о 4619,00 20% 923,80 5542,80 66513,60
3 Ветеринарний санітар 4 3391,00 1,0 3391,00 3391,00 40692,00

...............................................
х 14071,00 X 2742,10 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 0,00 16813,10 201757,20
X X 132569,00 X 16383,30 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 1602,00 150554,30 1806651,60

05Я47 *

:арні ветеринарної медицини Володимир МАЙДИЧ
Тетяна ПОРОХНЯ
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На

и 7289.001 on. 
гпи.ОО коп.) 

жпродсноживслужби

Зачепилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини
(назва установи)

Спеціальний фонд

№ 
з\п

Назва структурного підрозділу, посади
Роз
ряд

Посадови 
й оклад

кількіст 

штатни 
X 

одиниц 
ь

За 
посадовим 
окладом 

(грн)

Надбавки (грн) Доплата (грн)

фонд 
заробітної 
плати на 
місяць

Фонд заробітної 
плати на рік

за вислугу років 
згідно Пост КМУ 

№972 від 
25.07 2007 р.

класність 
водію 

Пост. КМУ 
№1298 від 

30.08.2002 р

за шкідливі 
умови праці 
Пост. КМУ 
№1960 від 

11.12.1998 р.

за 
ненормований 
робочий день 

Пост. КМУ 
№1298 від 

30 08.2002 р.

використан 
ня 

деззасобів 
Пост. КМУ 
№1298 від 
30.08.2002

Р

за роботу у 
нічний час 
Пост. КМУ 
№1298 від 

30.08.2002 р.

% сума % сума % сума % сума % сума % сума

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

1 Завідувач господарством 8 4379,00 1,0 4379,00 4379,00 52548,00

2 Прибиральник £до*Й9Р**мщи мішень 2 2910,00 1,0 2910,00 2910,00 34920,00
X X 2,0 7289,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 7289,00 87468,00!-3 ЙЙйК X X 2,0 7289,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 7289,00 87468,00

рні ветеринарної медицини Володимир МАЙДИЧ
Тетяна ПОРОХНЯ
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(Сто П'ятдесят одна тисяч» ЯЩйК. 1 »н 20 коп.)

ЗМІНИ ДО ШТАТНОГО РОЗПИСУ НА 2021 РІК
Вводяться в дію з 01 травня 2021 року

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській
І області

\ ® і (посада) '
\ Л ■ < \Гх (\ ( ОІЇегЬОІІ ШСЬКИ Й

МП.

Зачепилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини

загальний фонд

(назва установи)

№ 
з\п

Назва структурного підрозділу, посади Роз ряд
Посадовий 

оклад

КІЛЬКІСТЬ 

штатних 
одиниць

За 
посадовим 
окладом 

(грн)

Надбавки (грн) Доплата (грн)

фонд заробітної 
плати на місяць 

(грн.)

Фонд заробітної плати 
на рік 
( грн.)

за вислугу років 
Пост КМУ №972 
від 25.07.2007 р.

класність водію 
Пост КМУ № 

1298 від 
30.08.2002 р

за шкідливі умови 
праці Пост.КМУ 

№ 1960 від 
Іі 12 1998р

за 
ненормований 
робочий день 
Пост.КМУ № 

1298 від 
30.08.2002 р

використання 
деззасобів 

Пост КМУ № 
1298 від 

ЗО 08.2002 р

за роботу у нічний 
час Пост.КМУ № 

1298 від 30 08 2002

Р

% сума % сума % сума % сума % сума % сума

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Зачепилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини
• Зад верджено но установі X X 30,0 132569,00 X 16383,30 X 0,00 X 0,00 х 0,00 X 0,00 X 1602,00 150554,30 1806651,60

Виводиться з штатного розпису
Зачепилівська дільнича лікарня ветеринарної медицини

1 Завідувач лікарні - лікар ветеринарної медицини - епізоотолог 10 4859,00 1,0 4859,00 4859,00 58308,00

Всього виводи ться X X 1,0 4859,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 4859,00 58308,00
Вводиться в штатний розпис

Зачепилівська дільнича лікарня ветеринарної медицини

1 Завідувач лікарні - лікар ветеринарної медицини - епізоотолог 10 4859,00 1,0 4859,00 10% 485,90 5344,90 64138,80

..... Всього вводиться .-ї-'". ......... ..X X ....і...1,0.... 4859,00 X 485,90 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 5344,90 64138,80
РАЗОМ по установі . ' од. , г \ X Х 30,0 132569,00 X 16869,20 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 1602,00 151040,20 1812482,40

і / ‘ " \ V - \ Ха\Начальник районній державної лікарні ветеринарно?, медицини
: ' ! ; І ■

Головний бухгалтер \ ( ’/ і '1



ЗМІНИ ДО ШТАТНОГО РОЗПИСУ НА 2021 РІК
Вводяться в дію з 01 червня 2021 року

заробітної плати 151502,10 гри 
тисяча п'ятсот дві грн. 10 коп >

Держпродспожипслужби в Харківські» 
області

(посада)

П1Б

м.п.

Зачепилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини

загальний фонд

(назва установи)

№ 
з\п

Назва структурного підрозділу, посади Роз ряд
Посадовий 

оклад

КІЛЬКІСТЬ 

штатних 
одиниць

За 
посадовим 
окладом 

(грн)

Надбавки (грн) Доплата (грн)

фонд заробітної 
плати на місяць 

( грн.)

Фонд заробітної плати 
на рік 
( грн )

за вислугу років 
Пост КМУ №972 
від 25 07 2007 р

класність подію 
Пост КМУ № 

1298 від 
ЗО 08.2002 р

за шкідливі умови 
праці Пост КМУ 

№ 1960 від 
11.12 1998р

за 
нснормований 
робочий день 
Пост КМУ № 

1298 від 
30 08 2002 р

використання 
деззасобів 

Пост КМУ № 
1298 віл 

30.08 2002 р

за роботу у нічний 
час Пост КМУ № 

1298 віл 30.08 2002

Р

% сума % сума % сума % сума % сума % сума

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Зачепилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Затверджено по установі X X 30,0 132569,00 X 16869,20 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 1602,00 151040,20 1812482,40

Виводиться з штатного розпису
Олсксапдрвівська дільнича лікарня ветеринарної медицини

І Фельдшер ветеринарної медицини 9 4619,00 1,0 4619,00 10% 461,90 5080,90 60970,80

Всього виводиться X X 1,0 4619,00 X 461,90 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 5080,90 60970,80
Вводиться в штатний розпис

Олександрійська дільнича лікарня ветеринарної медицини
1 Фельдшер ветеринарно: медицини 9 4619,00 1,0 4619,00 20% 923,80 5542,80 66513,60

Всього вводься... ............_........................................................ X X 1,0 4619,00 X 923,80 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 5542,80 66513,60
РАЗОМj«<yrhmod L X X 30,0 132569,00 X 17331,10 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 1602,00 151502,10 1818025,20

. - A--Н о начальника районної державної лікарні ветеринарної медицини
, ■ ..г\ / і L: Н - jІ ощиіции бухгалтер

Володимир СУХІН

Тетяна ПОРОХНЯ




