
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 

26.12.2022 Київ № 5101 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

11 січня 2023 р. 

за № 56/39112 

Про внесення змін до наказу Міністерства  

України у справах сім’ї, молоді та спорту  

від 21 березня 2006 року № 893 

 

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 

30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», пункту 8 Положення 

про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, абзацу п’ятого пункту 4 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2022 року № 1300 «Деякі 

питання антидопінгової діяльності та антидопінгового контролю у спорті» та з 

метою впорядкування умов оплати праці працівників Національної лабораторії 

антидопінгового контролю та Національного антидопінгового центру 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 

від 21 березня 2006 року № 893 «Про впорядкування умов оплати праці 

працівників Національного антидопінгового центру», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 року за  № 572/12446, такі зміни: 

1) заголовок та преамбулу наказу після слів «Національного 

антидопінгового центру» доповнити словами «та Національної лабораторії 

антидопінгового контролю»; 

2) пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«перелік надбавок, які встановлюються працівникам Національного 

антидопінгового центру, згідно з додатком 4; 

перелік надбавок, які встановлюються працівникам Національної 

лабораторії антидопінгового контролю, згідно з додатком 5.»; 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
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3) у пункті 2: 

підпункти «ґ» - «е» підпункту 4 виключити;  

у підпункті 5: 

у абзаці п’ятому підпункту «а» слово «його» замінити словом «їх»; 

абзац третій підпункту «в» після слів «кандидата наук» доповнити словами 

«, доктора філософії»; 

у абзаці першому, абзаці шостому підпункту 3, абзаці п’ятому підпункту «а» 

підпункту 5 та абзаці другому підпункту 8 слово «керівник» в усіх відмінках 

замінити словом «керівники» у відповідному відмінку; 

у абзаці другому підпункту 8 слово «йому» замінити словом «їм»; 

4) пункт 4 виключити; 

5) у тексті наказу після слів «Національного антидопінгового центру» 

доповнити словами «та Національної лабораторії антидопінгового контролю»; 

6) у додатках до наказу: 

у додатку 2 позицію   

« 

Директор Центру 19 

» 

після слова «Центру» доповнити словом «, Лабораторії»; 

у заголовку додатків після слів «Національного антидопінгового центру» 

доповнити словами «та Національної лабораторії антидопінгового контролю»; 

7) доповнити наказ новими додатками 4, 5 такого змісту:  

 

«Додаток 4 

до наказу Міністерства України  

у справах сім’ї, молоді та спорту 

21.03.2006 № 893 

(у редакції наказу Міністерства 

молоді та спорту України 

від                      2022 року №     ) 
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Продовження додатка 4 

ПЕРЕЛІК 

 надбавок, які встановлюються працівникам 

Національного антидопінгового центру 

Вид надбавки Розмір виплати у 

відсотках 

посадового окладу 

Перелік посад, робота на 

яких дає право на 

встановлення надбавки 

За престижність праці до 30 відсотків керівник установи, його 

заступник, помічник, 

керівники структурних 

підрозділів з основного виду 

діяльності, професіонали і 

фахівці, робота яких 

безпосередньо пов’язана із 

забезпеченням основної 

діяльності 

За проведення 

високоякісних 

аналітичних 

досліджень та знання 

міжнародного 

законодавства 

до 100 відсотків керівник установи, його 

заступник, помічник, 

керівники структурних 

підрозділів з основного виду 

діяльності, професіонали і 

фахівці, робота яких 

безпосередньо пов’язана із 

забезпеченням основної 

діяльності, — у разі, коли 

відповідні функції і завдання 

передбачені їх посадовими 

інструкціями 

Конкретний перелік працівників, яким встановлюються надбавки та їх 

розміри, затверджується керівником Національного антидопінгового центру за 

погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів. 

___________________________ 

 

Додаток 5 

до наказу Міністерства України   

у справах сім’ї, молоді та спорту 

21.03.2006 № 893 

(у редакції наказу Міністерства 

молоді та спорту України 

від                      2022 року №     ) 
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Продовження додатка 5 

ПЕРЕЛІК 

 надбавок, які встановлюються працівникам 

Національної лабораторії антидопінгового контролю 

Вид надбавки Розмір виплати у 

відсотках 

посадового окладу 

Перелік посад, робота на 

яких дає право на 

встановлення надбавки 

За престижність праці до 30 відсотків керівник установи, його 

заступник, керівники 

структурних підрозділів з 

основного виду діяльності, 

професіонали і фахівці, 

робота яких безпосередньо 

пов’язана із забезпеченням 

основної діяльності 

За проведення 

високоточних 

лабораторних 

досліджень 

до 100 відсотків керівник установи, його 

заступник, керівники 

структурних підрозділів з 

основного виду діяльності, 

професіонали і фахівці, 

робота яких безпосередньо 

пов’язана із забезпеченням 

основної діяльності, — у разі, 

коли відповідні функції і 

завдання передбачені їх 

посадовими інструкціями 

Конкретний перелік працівників, яким встановлюються надбавки та їх 

розміри, затверджується керівником Національної лабораторії антидопінгового 

контролю за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів. 

                                       ________________________                                           ». 

2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити подання цього наказу в 

установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства 

молоді та спорту України. 
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4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та 

застосовується з 01 січня 2023 року. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра 

молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

 

 

Міністр молоді та спорту України                                                      Вадим ГУТЦАЙТ 

 

 

 

 


