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        На звернення Радіо Свобода від 14.09.2011р. № З/457 щодо скорочення  фонду 

заробітної плати  для працівників музею «Меморіал пам’яті жертв  голодоморів в 

Україні» Міністерство культури і туризму України  повідомляє наступне. 

        У 2011 році Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 

Україні»  був переданий Міністерству культури і туризму України від 

Українського інституту національної пам’яті  із  фондом заробітної плати у 

розмірі 1201,3 тис. гривень., розрахунки до якого є безпідставно завищеними, а 

саме: 
        - у розрахунку фонду заробітної плати на 2011 рік, поданому Музеєм, видатки 

на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки завищені втричі (фонд заробітної плати за посадовими окладами всім 

працівникам Музею  на 2011 рік становить 60,5 тис.грн., в той же час фонд 

заробітної плати для виплати матеріальної допомоги становить  193,1 тис.грн.). 

Разом з тим, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005р. № 

82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України 

«Про музеї та музейну справу» матеріальна допомога на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки виплачується у розмірі  посадового окладу не всім 

працівникам Музею, а виключно тим, посади яких передбачено Переліком посад 

затвердженим вказаною постановою Кабінету Міністрів України. 

        Крім того, фонд заробітної плати на виплату матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань та грошової винагороди за сумлінну 

працю, наведені Музеєм у розрахунку фонду заробітної плати завищений в 1,6 

разів та не відповідає положенням вищевказаної постанови Кабінету Міністрів 

України. 

       Враховуючи вищевказане, затверджений у 2011 році фонд оплати праці  

Музею, потребує скорочення. 

 

       Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 

28.02.2002 р. № 228 «Порядок  складання, розгляду, затвердження та основні 

вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ»  під час визначення видатків 

у проектах кошторисів установи повинен забезпечуватися суворий режим 

економії коштів і матеріальних цінностей. До кошторисів можуть включатися 

тільки видатки, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена 

характером діяльності установи. 



     

       Фонд оплати праці бюджетних організацій обраховується за штатними 

розписами, складеними  на основі Єдиної тарифної сітки з урахуванням змін  

розміру І тарифного розряду та мінімальної заробітної плати у відповідному  році.   

       Штатні розписи затверджуються згідно наказу Міністерства культури і 

туризму України  від 28.04.200 7р. № 250/0/17-07 «Порядок затвердження  штатних 

розписів та змін до штатних розписів закладів, установ, організацій, що 

фінансуються з Державного бюджету та відносяться до сфери управління  

Міністерства культури і туризму України». 

         Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) закладів культури  

визначаються на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати  

праці працівників музейних закладів згідно з наказом Міністерства культури і 

туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці 

працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами). 

         Загальнообов’язкові надбавки та доплати, включені до штатного розпису 

музейного закладу, розраховуються відповідно до вимог нормативно-правових 

актів Кабінету Міністрів України та  Міністерства культури і туризму України і 

належать  до фонду оплати праці. 

         Також до фонду оплати праці музейних закладів включається матеріальна 

допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальна допомога  

для вирішення соціально-побутових питань та грошова винагорода за сумлінну 

працю, порядок виплати яких передбачено постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.01.2005р. № 82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 

Закону України «Про музеї та музейну справу».          

 

Надбавки за високі досягнення (до 50%) та за напруженість (до 50%), премії 

можуть виплачуватись виключно у разі  наявності економії фонду оплати праці 

Музею.      

    

  

 

 

 Заступник Міністра, 

 голова комісії з проведення 

 реорганізації                                                                                            Я.О.Арсірій 

  

      плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування,  

 


