
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

 
       ___01.04.2022___                                       Харків                                             №___31_ 

 

 
 Про встановлення норми тривалості 
 робочого часу у 2022 році  

 
 
 

Відповідно до Указів Президента України від 24 лютого 2022 року 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 14 березня 2022 

року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Закону України 

«Про  правовий  режим  воєнного стану», Закону  України від  15.03.2022 р.  

№ 2136-ІX “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”  

(п.6 стаття 6), наказу МОЗ України від 07.03.2022 року № 427 «Щодо 

забезпечення безперервної роботи», на підставі листа Міністерства економіки 

України від 12.08.2021р. № 47-03/520 «Про розрахунок норми тривалості 

робочого часу на 2022 рік», відповідно до вимог статей 50-53, 58, 67 та 73 

Кодексу Законів про працю України та наказів ХНМУ від 26.11.2021 року 

№1627-к «Про перенесення робочих днів у 2022 році», від 07.03.2022 року 

№02/2022-адм «Про роботу ХНМУ в умовах воєнного стану», від 21.03.2022 

року №27 «Про організацію освітнього процесу у ХНМУ на час дії воєнного 

стану в Україні», від 30.03.2022 року №55/2022-к «Про оголошення робочого 

дня 25.04.2022 р.» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити помісячну норму тривалості робочого часу на 2022 рік  

для професорсько-викладацького, учбово-допоміжного, адміністративно-

управлінського, обслуговуючого, педагогічного, лікарняного персоналу та 

інших працівників університету, яким встановлено п’ятиденний робочий 

тиждень з двома вихідними днями згідно з додатком 1. 

2. Встановити помісячну норму тривалості робочого часу на 2022 рік 

для працівників університету, які працюють за графіком змінності згідно з 

додатком 2. 

3. Для працівників клінік університету, які працюють за персональним 

графіком роботи, норму тривалості робочого часу на 2022 рік визначити 

враховуючи особливості персонального графіка роботи для кожного 

працівника з дотриманням річної норми тривалості робочого часу на 2022 рік. 

 



 

 

4. Керівникам структурних підрозділів університету: 

4.1. при складанні графіків роботи та табелів обліку використання 

робочого часу керуватись даним наказом; 

4.2. забезпечити додержання працівниками  встановлених норм 

тривалості робочого часу у 2022 році згідно з чинним законодавством. 

5. Головному бухгалтеру Міловідовій С.М. у 2022 році при розрахунках 

оплати праці працівників університету керуватись: 

5.1. даними, наведеними у табелях обліку використання робочого часу; 

5.2. даними, наведеними у додатку 2 до цього наказу. 

6. Оприлюднити цей наказ шляхом його розміщення на офіційному 

вебсайті університету.  

7. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ХНМУ від 26.11.2021 р. 

№258 «Про встановлення норми тривалості робочого часу у 2022 році» з дати 

підписання даного наказу. 

8. Відповідальність за виконання наказу покласти на керівників 

структурних підрозділів. 

9. Контроль за правильністю складання табелів обліку використання 

робочого часу підрозділами покласти на в.о. начальника відділу кадрів 

Мужецьку А.Ю. 

10. Контроль за  виконанням  наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Лещину І.В. 

 

 

 

 

Ректор оригінал підписано  Валерій КАПУСТНИК 

 

 

 



Додаток  1 Додаток  2

до наказу ХНМУ до наказу ХНМУ

від 01.04.2022_№31 від 01.04.2022_№31

ПОМІСЯЧНА  НОРМА  ТРИВАЛОСТІ  РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ХНМУ У 2022 РОЦІ зі змінами квітня ПОМІСЯЧНА НОРМА ТРИВАЛОСТІ  РОБОЧОГО ЧАСУ НА 2022 РІК ДЛЯ

ПРАЦІВНИКІВ ХНМУ , ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ГРАФІКОМ ЗМІННОСТІ зі змінами квітня

2022 

рік
36 годин на 

тиждень

30 годин на 

тиждень

40 годин на 

тиждень

40 годин на тиждень - 

для сезоних  та інших 

працівників, які 

працюють за графіком 

змінності

33 години на 

тиждень 

38,5 години на 

тиждень

18 години 

на тиждень 

1. Сторож

січень 136,80 114,00 152,00 151,00 125,40 146,30 68,40 2. Черговий по гуртожитку 

лютий 144,00 120,00 160,00 160,00 132,00 154,00 72,00 3. Оператор котельні (газової)

березень 158,40 132,00 175,50 175,00 145,20 169,40 79,20 4. Слюсар з обслуговування теплових мереж

квітень 151,20 126,00 167,00 168,00 138,60 161,70 75,60
травень 144,00 120,00 160,00 160,00 132,00 154,00 72,00 годин/міс

червень 144,00 120,00 159,00 159,00 132,00 154,00 72,00
місяць

Сторож, оператор 

котельні 

Черговий по 

гуртожитку

Слюсар з 

обсл.тепл.мереж 

сезон

липень 151,20 126,00 167,00 168,00 138,60 161,70 75,60 січень 151,00 151,00 151,00
серпень 158,40 132,00 175,50 175,00 145,20 169,40 79,20 лютий 160,00 160,00 160,00
вересень 158,40 132,00 175,25 176,00 145,20 169,40 79,20 березень 175,00 175,00 175,00
жовтень 144,00 120,00 160,25 159,00 132,00 154,00 72,00 квітень 168,00 168,00 88,00
листопад 158,40 132,00 176,50 176,00 145,20 169,40 79,20 травень 160,00 160,00
грудень 151,20 126,00 167,00 168,00 138,60 161,70 75,60 червень 159,00 159,00

липень 168,00 168,00
Всього за рік 1800,00 1500,00 1995,00 1995,00 1650,00 1925,00 900,00 серпень 175,00 175,00

вересень 176,00 176,00
  * Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. №163 "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій  жовтень 159,00 159,00 88,00
і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня" та з урахуванням вимог листопад 176,00 176,00 176,00
Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених Постановою Міністерства грудень 168,00 168,00 168,00
 праці України від 01.09.1992 р. №41

 ** Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.05.2006 №319 "Про затвердження норм робочого часу для Всього за рік 1995,00 1995,00 1006,00

працівників закладів та установ охорони здоров'я"

*** Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 12.02.2007 №44 "Про встановлення тривалості роботи та 

педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального захисту населення"

Заступник ректора Заступник ректора

з економічних питань О.М. Толстікова з економічних питань О.М. Толстікова

Провідний економіст С.М. Акімова Провідний економіст С.М. Акімова


