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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

щодо затримки виплат заробітних 
плат медичним працівникам 

 До мене, як до депутатки Київської міської ради, звертаються працівники КНП 
«Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги». За їх словами, більше двох 
місяців медики вказаного закладу не отримують заробітню плату. За останніми даними, 
працівники отримали повну виплату за листопад та авансові виплати за грудень 2021 року. 

 
Відповідно до ст.115 Кодексу законів про працю, заробітна плата виплачується 

працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або 
нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, 
що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення 
періоду, за який здійснюється виплата. 

Згідно зі ст. 265 Кодексу, посадові особи органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні 
законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, у 
вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати 
працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за 
один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. 

Відповідно до ст.41 Кодексу України про адміністративні порушення, порушення 
встановлених термінів виплати заробітної плати, виплата їх не в повному 
обсязі, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і 
організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької 
діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Відповідно до ст.175 Кримінального кодексу України, безпідставна невиплата 
заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником 
підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - 
суб'єктом підприємницької діяльності, карається штрафом від п'ятисот до тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років; якщо діяння було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, 
призначених для виплати заробітної плати, - карається штрафом від тисячі до півтори 



тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 
трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
 

Постановою КМУ від 12.01.2022 року №2 встановлено, що розмір нарахованої 
заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або 
комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці 
установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік: 

- на рівні не менше 20 000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам 
з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони 
здоров’я; 

- на рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною 
освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) 
вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з 
медсестринства. 

 
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», 
 

прошу: 
1) Надати повну та вичерпну інформацію щодо виплат заробітної платні працівникам 

Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у період: листопад 2021 
року – лютий 2022 року. 

2) Надати пояснення щодо фактичних та юридичних підстав затримки заробітної 
платні працівникам Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. 

 
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений законом 

термін, шляхом надсилання листа на електронну пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 

З повагою,  
депутат Київської міської ради                                                   Ксенія СЕМЕНОВА 
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