
Додаток 1 
до колективного договору між 
адміністрацією та профспілковим 
комітетом Міжрегіонального 
головного управління  
на 2021 - 2026 роки 
(пункт 3.5 розділу ІІІ) 

 
ПЕРЕЛІК ДОПЛАТ 

 до посадових окладів працівникам Східного міжрегіонального головного 
    Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на державному кордоні 
Назва  доплат Розміри  доплат 

1.Державним службовцям : 
за  додаткове навантаження у зв’язку 
з виконання обов’язків за вакантною 
посадою державної служби (стаття 52 
ЗУ «Про держслужбу») 

за рахунок економії фонду посадового окладу за 
відповідною посадою 

за додаткове навантаження у  зв’язку 
з виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього державного службовця  
(стаття 52 ЗУ «Про держслужбу») 

у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово 
відсутнього державного службовця  

за роботу у нічний час (відповідно до 
законодавства про працю) 

40 відсотків годинної тарифної ставки 
(посадового окладу) за  кожну годину роботи з 22 години 
вечора до 6 години ранку 

2.Працівникам, які виконують функції з обслуговування  
та оплата праці яких здійснюється згідно з постановою КМУ від 24 грудня 2019 р. № 1112 

за додаткове навантаження у  зв’язку 
з виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника (крім 
обов’язків керівника та заступників 
керівника самостійного структурного 
підрозділу) 

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово 
відсутнього працівника 

3.Працівникам, оплата праці яких здійснюється  
згідно з постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 

за використання в роботі 
дезінфікувальних засобів, а також 
працівникам, які зайняті 
прибиранням туалетів 

у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу  

за ненормований робочий день 
водіям автотранспортних засобів 

у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований 
час 

за виконання обов’язків тимчасово 
відсутніх працівників; 
за суміщення професій (посад); за 
розширення зони обслуговування або 
збільшення обсягу виконуваних робіт 
 

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної 
ставки), крім керівників організацій та їх заступникам, 
керівникам структурних підрозділів та їх заступникам  
 

За вчене звання (якщо діяльність 
працівників за профілем збігається з 
наявним вченим званням). 

Професора – у граничному розмірі 33 відсотки 
посадового окладу ( ставки заробітної плати) 
Доцента, старшого наукового співробітника - у 
граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу 
(ставки заробітної плати) 

За науковий ступінь (якщо діяльність 
працівників за профілем збігається з 
наявним науковим ступенем) 

Доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків 
посадового окладу ( ставки заробітної плати) 
Кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків 
посадового окладу ( ставки заробітної плати) 



4. Працівникам, оплата праці яких здійснюється згідно з наказом Мінпраці України від 
02.10.1996 № 77 

прибиральникам службових 
приміщень за використання в роботі 
дезінфікувальних засобів 

У розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу 

за суміщення професій,  розширення 
зони обслуговування або збільшення 
обсягів виконуваних робіт 

Без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок посадових 
окладів вивільнюваних працівників 

за ненормований робочий день 
водіям 

У розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований 
час 

5. Працівнику, відповідальному за 
ведення військового обліку в 
Міжрегіональному головному 
управлінні 

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу 

 
 
 
Начальник  
Міжрегіонального головного управління                                             Віталій ПАРАЩЕНКО 
 
 
Голова профспілкового комітету                                                           
первинної профспілкової організації                                                     Ольга ФЕДОРОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


