
Майже 3,5 мільйона працівників 
освіти, культури, охорони здоров’я, 
соціальної сфери й інших бюджет-
них галузей України, зокрема і 
Волині, віднині отримуватимуть 
підвищені зарплати. Адже, згідно 
з урядовою постановою від 27 
березня «Про підвищення оплати 
праці працівників установ, закладів 
та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери», з 1 січня затвер-
джено посадовий оклад праців-
ника першого тарифного розряду 
Єдиної тарифної сітки в розмірі 852 
гривень. Грошовий розрив між цим 
посадовим окладом і мінімальною 
зарплатою (1147 гривень) збере-
жеться на рівні грудня 2012 року, 
тобто 295 гривень. І що найприєм-
ніше — виходячи з нових розмірів 
посадових окладів працівників 
бюджетної сфери, буде здійснено 
перерахунок зарплат усім бюджет-
никам Волині за січень-березень 
нинішнього року. 

Постановою передбачено вста-
новлення у штатних розписах по-
садового окладу працівника 1-го 
тарифного розряду на рівні міні-
мальної заробітної плати — 1147 
гривень — із відповідною його ди-
ференціацією до 5-го тарифного 
розряду включно. Зокрема посадо-
вий оклад провідного бібліотекаря 
та вчителя вищої категорії збіль-
шиться на 167 гривень порівняно 
з окладом, встановленим раніше, 
лікаря-терапевта вищої категорії — 
на 179 гривень. Хоча, як роз’яснили 
економісти, фактичне збільшення 
буде вищим із огляду на нарахуван-
ня надбавок і доплат до посадового 
окладу: за вислугу років (від 10 до 
30%), за складність і напруженість 
у роботі (до 50%), за виконання 
обов’язків тимчасово відсутніх пра-
цівників, за суміщення професій 
(посад) (до 50%), за науковий сту-
пінь (15%, 25%), за класне керівни-
цтво (до 20%), педагогічним праців-
никам за престижність праці — 20%, 
бібліотечним працівникам за осо-
бливі умови роботи — 50% тощо. 

Крім цього, додаткове підви-
щення зарплат чекає на працівників 
екстреної медичної допомоги. Їм 
встановлюються дві надбавки — за 
особливі умови праці та за особли-
вий характер праці — у розмірі до 
20% посадового окладу (ставки за-
робітної плати) кожна. Водночас 
раз у рік медикам «швидкої» випла-
чуватиметься матеріальна допомога 
у розмірі одного посадового окладу 
(ставки заробітної плати) для вирі-
шення соціально-побутових питань. 
Зазначені надбавки будуть виплачу-
ватися медичним працівникам що-
місяця за фактично відпрацьований 

час за основним місцем роботи, а 
також тим, що працюють за суміс-
ництвом. Ці зміни в умовах оплати 
праці працівників системи екстре-
ної медичної допомоги здійснювати-
муться з 1 жовтня 2013 року. 

— Доплати за специфіку праці 
фахівцям екстреної медицини — це 
логічно та правильно, — каже голо-
вний лікар Луцької станції швидкої 
допомоги Олег Куц. — Адже це дещо 
інша робота, ніж працювати в лікар-
ській установі. У поліклініці — це 
все-таки в теплі. Ти трохи інакше 
можеш дозволити собі організувати 
свій робочий час і простір. Так само 
в лікарні. Пацієнти все одно мораль-
но готуються до перебування в лі-
карняних стінах. Тому і поводяться 
по-іншому. В той час як працівники 
швидкої допомоги щодня потра-
пляють у ситуації, коли люди зовсім 
не очікують, що з ними станеться 
якась оказія. Вони можуть не воло-
діти собою, лікареві дуже важко з 
ними спілкуватися — зібрати анам-
нез, зрозуміти, що сталося, тощо. 
Всі, хто працює у виїзних бригадах, 
отримують доплати за виїзний стаж 
роботи. Більше семи років працює 
— 60%, п’ять — 40%, понад три — 
20% . Крім того, медичні працівники 
з минулого року одержують допо-
могу на оздоровлення. Дуже добре, 
що уряд запроваджує ці доплати і 
виплачуватиме 13-у заробітну плату. 
Це стимулюватиме фахівців. До нас 
і так люди не надто охоче йдуть. Ро-
бота важка. Звичайний терапевт тут 
працювати не може. Єдині, хто в нас 
бере півставки, — це анестезіологи 
та хірурги.

Іншою постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 20 березня 2013 
року №174 «Деякі питання оплати 
праці працівників протитуберку-
льозних закладів» передбачена ви-
плата допомоги на оздоровлення 
працівникам таких установ у розмі-
рі посадового окладу під час надан-
ня основної щорічної відпустки та 
щорічна матеріальна допомога для 
вирішення соціально-побутових пи-
тань у розмірі до одного посадового 
окладу. 

Крім того, зазначеною поста-
новою поширюється дія Порядку 
виплати надбавки за вислугу років 
медичним і фармацевтичним пра-
цівникам державних і комунальних 
закладів охорони здоров’я, затвер-

дженого постановою Кабміну від 29 
грудня 2009 р. №1418 (Офіційний 
вісник України. — 2010 р. — №1. — 
Ст. 11), на категорії працівників, які 
визначені статтею 22 Закону України 
«Про протидію захворюванню на 
туберкульоз», а саме — на праців-
ників, які контактують із живими 
збудниками туберкульозу чи мате-
ріалами, що їх містять, здійснюють 
догляд за хворими на туберкульоз 
або прибирання приміщень, у яких 
перебувають такі хворі. Їм встанов-
люються підвищені посадові оклади 
у зв’язку зі шкідливими та важкими 
умовами праці, надбавка за вислугу 
років та інші надбавки і доплати. 
Зазначена надбавка буде встанов-
люватися з 1 липня 2013 року для 
працівників протитуберкульозних 
закладів державної та комунальної 
форм власності. 

Як констатують у прес-службі 
Президента України, чергове під-
вищення зарплат бюджетникам є 
виконанням торішніх обіцянок і 
продовженням сталого урядового 
курсу. Адже у 2012 році Кабмін на 
доручення глави держави ухвалив 
рішення про підвищення рівня за-
робітних плат працівникам бю-
джетної сфери, зокрема вчителям 
і лікарям. «2013 рік — не виняток. 
Ми не скасовували цей напрямок, у 
I кварталі вже прийнято рішення та 
виділені необхідні ресурси», — за-
значив Президент Віктор Янукович. 
А на підтвердження цього лише то-
рік посадові оклади бюджетників 
уряд переглядав шість разів. Зі слів 
Прем’єр-міністра Миколи Азарова, 
урядовці й нинішнього року продо-
вжуватимуть таку політику соціаль-
ного захисту співвітчизників. 

Варто зазначити, що разом із 
зарплатами цього року, як і мину-
лого, зростатимуть розміри пенсій 
інвалідів усіх категорій. 

У бюджеті Волинської області на 
2013 рік на виплату заробітної пла-
ти працівникам бюджетної сфери 
передбачено понад 2,5 мільярда гри-
вень. За перший квартал використа-
но 602,3 мільйона, і в порівнянні з 
відповідним періодом 2012 року об-
сяг цих видатків збільшився на 53,3 
мільйона гривень, або на 9,7%. 

У цілому по Україні зазначені 
перерахунки будуть зроблені для 3,5 
мільйона людей. На Волині — для 
більше ніж 68,1 тисячі працівників 
бюджетної сфери, серед яких 38,7 
тисячі освітян, понад 22 тисячі пра-
цівників охорони здоров’я, а також 
ті, хто працює у системі соціально-
го захисту і молодіжної політики 
(понад три тисячі осіб), у галузях 
культури і мистецтва (більше ніж 3,7 
тис.), фізичної культури та спорту 
(0,6 тисячі). 
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В області обговорили питання реформування місцевого 
самоврядування 

У Луцьку буде створений Центр 
реінтеграції бездомних громадян 
Проект «Створення Центру реінтеграції бездомних гро-
мадян у місті Луцьку» став переможцем Всеукраїнського 
конкурсу проектів і програм розвитку місцевого само-
врядування 2012 року. Для потреб центру планується 
здійснити реконструкцію приміщення та відповідно його 
обладнати, закупити спеціалізований автомобіль, а також 
створити умови для відділення нічного перебування без-
домних і для відділення ресоціалізації. Партнером міської 
ради в рамках реалізації цього проекту є благодійний фонд 
«Переображення». 

Селяни підвищили ціни          
на молоко на 18% 
Закупівельні ціни на молоко в господарствах на-
селення зросли на 18% у порівнянні з минулим 
роком. Про це повідомляє прес-служба Мінагро-
політики України. За оперативною інформацією з 
регіонів, середня закупівельна ціна становить 2 
гривні 54 копійки. В сільгосппідприємств молоко 
купують по 3,6 гривні за літр. У населення сировина 
закуповується за найвищою ціною в АР Крим (3,25 
гривні за літр), Донецькій (3) і Херсонській областях 
(3,11). 

80,2
стільки відсотків молодих укра-
їнців, згідно з опитуванням, вва-
жають, що не змогли б прожити 
без мобільного телефона. Про це 
свідчать результати соціологіч-
ного дослідження, проведеного 
Інститутом Горшеніна. 
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Вдосконалення системи місцево-
го самоврядування та державної 

політики розвитку регіонів давно 
на часі. У зв’язку з цим Президент 
України Віктор Янукович ініціював 
у листопаді 2011 року розробку пла-
ну дій реформування місцевого са-
моврядування. Цим було дано старт 
важливої державної реформи. 

У вівторок, 23 квітня, в облас-
ті з участю представників обласної 
влади, науковців, громадських ді-
ячів відбувся круглий стіл, на якому 
обговорювали переваги та недоліки 
Концепції реформи місцевого само-
врядування. Суть реформи полягає 
у розмежуванні повноважень між 
органами виконавчої влади й ор-
ганами місцевого самоврядування, 

удосконаленні взаємодії між ними. 
Заступник голови облдержад-

міністрації — керівник апарату 
Станіслав Ющик повідомив, що по-
всюдно розпочинається масштабна 
дискусія щодо реформи, а пропози-
ції та зауваження, які звучатимуть, 
будуть передані для подальшого 
опрацювання. «Та система самовря-
дування, яка існує, давно потребує 
модернізації та змін, щоб відповіда-
ти сучасним європейським демокра-
тичним нормам, щоб бути доступ-
ною для громадськості», — вважає 
чиновник. 

Боратинський сільський голова 
Сергій Яручик зауважив, що рефор-
ма може дати хороший поштовх для 
розвитку територій, особливо коли 

відбудуться зміни у законодавстві, 
які б дозволили залишати певну час-
тину податків у бюджетах місцевих 
рад. «Нині більшість цих бюджетів є 
дотаційними і не має великих мож-
ливостей для розбудови соціальної 
інфраструктури», — сказав він. 

Начальник Управління Голо-
вдержслужби у Волинській області 
Валентин Малиновський поінфор-
мував про розподіл функцій між 
органами влади на місцях. «Перед-
бачено, що при обласних радах бу-
дуть створені виконавчі комітети, 
а облдержадміністрації візьмуть на 
себе роль контролерів за дотриман-
ням прав і свобод громадян, Консти-
туції, законодавства», — зауважив 
очільник ГДС у області. 

Події
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ: 

Працівники Пенсійного фон-
ду України у Волинській 

області проводять перерахунки 
пенсій. Яких категорій населен-
ня це торкнеться, «Відомості» 
запитали у заступника началь-
ника Головного управління Пен-
сійного фонду в області Марії 
Ковалюк. 

— З 1 травня 2013 року ін-
валідам війни II і III групи з 
числа учасників бойових дій у 
період Великої Вітчизняної ві-
йни 1941-1945 рр. та учасникам 
бойових дій, яким виповнилося 
85 років і більше, щомісячна 
державна адресна допомога до 
пенсії виплачується в розмірі, 
встановленому для інвалідів 
війни I групи (285% прожитко-
вого мінімуму для непрацездат-
них, або 2547,9 гривні). 

Крім цього, у разі зростан-
ня середньомісячної заробіт-
ної плати штатного працівника 
пенсії підвищуються на коефі-
цієнт, який відповідає не мен-
ше ніж 20% темпів зростання 
середньої заробітної плати в 
Україні порівняно з попереднім 
роком. 15 квітня 2013 року Ка-
бінетом Міністрів України при-
йнято Постанову №264 «Про 
підвищення розмірів пенсій у 
зв’язку зі зростанням серед-
ньомісячної заробітної плати 
штатного працівника», якою 
визначено, що цього року для 
підвищення розміру пенсій із 1 
березня застосовується коефі-
цієнт 1,0298. 

Підвищенню підлягають 
пенсії, обчислені згідно з зазна-
ченим законом і ЗУ «Про науко-
ву та науково-технічну діяль-
ність», «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених 
із військової служби, та деяких 
інших осіб» за зверненнями, які 
надійшли до 31 грудня року, що 
передує року, в якому прово-
диться підвищення пенсії. 

Кому в травні 
підвищать пенсію 

У бюджеті Волинської 
області на 2013 рік на 
виплату заробітної плати 
працівникам бюджетної 
сфери передбачено понад 
2,5 мільярда гривень. За 
перший квартал викорис-
тано 602,3 мільйона, і в 
порівнянні з відповідним 
періодом 2012 року обсяг 
цих видатків збільшився 
на 53,3 мільйона гривень, 
або на 9,7%. 

 ПОГОДА

У західних областях 25 квіт-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Температура вночі +9...+12°C, 
вдень +17...+21°C. 26 квітня хмар-
но з проясненнями, короткочас-
ний дощ. Вночі +9...+11°C, вдень 
+20...+23°C. 27 квітня переваж-
но ясно, без опадів. Температура 
повітря вночі +12...+15°C, вдень 
+23…+27°C. 

У північних регіонах 25 
квітня сонячно, опадів не пе-
редбачається. Нічна температу-
ра становитиме +7...+9°C, денна 
+12...+16°C. 26 квітня змінна 
хмарність, сухо. Температура 
повітря вночі +7...+9°C, вдень 
+16...+18°C. 27 квітня сонячно, 
без опадів. Уночі +9...+14°C, вдень 
+22...+26°C.

У Києві 25 квітня змінна 
хмарність, сухо. Температура вно-
чі +8…+11°C, вдень +19...+21°C. 

26 квітня ясно, без опадів. Уночі 
+9…+13°C, вдень +18...+21°C. 27 
квітня сонячно, дощ не очіку-
ється. Температура повітря вночі 
становитиме +12...+15°C, вдень 
+22...+26°C.

У східних регіонах 25 квітня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі +9...+10°C, вдень +17…+16°C. 
26 квітня хмарно, можливий 
дощ. Уночі +10...+13°C, вдень 
+14...+17°C. 27 квітня ясно, без 
опадів. Уночі +7...+12°C, вдень 
+19...+21°C. 

У південних областях 25 
квітня сонячно, сухо. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+11...+13°C, вдень +15...+19°C. 
26 квітня ясно, вночі можливий 
дощ. Уночі +12...+13°C, вдень 
+17...+19°C. 27 квітня безхмар-
но, сухо. Нічна температура 
+12...+14°C, денна +15...+18°C. 

У 2013 році зарплати бюджетників 
продовжуватимуть зростати


