
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

26.08.2021                                    Краснокутськ                                          № 201 

 

Про проведення тарифікації  

працівників закладів та установ освіти 

у 2021/2022 навчальному році 

 

 

Для проведення тарифікації працівників закладів освіти Краснокутської 

селищної ради станом на 01.09.2021 та періодичної тарифікації протягом 

навчального року, згідно з вимогами Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства 

освіти України від 15.04.1993 № 102 за погодженням з Міністерством праці, 

ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Міністерством фінансів, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56 

(зі змінами), з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 

30.08.2002 № 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» (зі змінами), наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про 

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі 

змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», н а к а з у ю:  

 

1. Створити при відділі освіти Краснокутської селищної ради тарифікаційну 

комісію в такому складі: 

Голова комісії: Тетяна КРАЛЯ  – начальник відділу освіти. 

Члени комісії:  

Катерина ШАРАБУРОВА– провідний спеціаліст відділу освіти, 

Світлана КРАСНА– економіст централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

Олена РИБАК – директор Краснокутського центру професійного розвитку  

педагогічних працівників (за згодою), 

Аліна ТОКАР – голова Краснокутської селищної організації профспілки 

працівників освіти і науки України (за згодою), 
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Лариса ТОРЯНІК – заступник головного бухгалтера централізованої 

бухгалтерії відділу освіти, 

Тамара ТРОЦЬКА – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти. 

2. Затвердити графік роботи тарифікаційної комісії відділу освіти 

(додається). 

3. Керівникам закладів та установ освіти: 

3.1. Для проведення тарифікації працівників станом на 01.09.2021 наказом 

затвердити склад тарифікаційної комісії, до якої обов’язково включити 

керівника закладу освіти, заступника директора з навчально-виховної роботи, 

голову профспілки закладу; визначити її функції, строки та порядок 

ознайомлення працівників закладу з обсягом навантаження та розміром 

заробітної плати на 2021/2022 навчальний рік. 

3.2. Тарифікаційні списки педагогічних та бібліотечних працівників складати 

безпосередньо на основі даних трудової книжки, оригіналів документів про 

освіту, посвідчень про підвищення кваліфікації, атестаційного листа тощо.  

3.3. До тарифікаційних списків, затверджених профспілковим комітетом (з 

указанням № та дати протоколу), додати: 

- мережу учнів (вихованців) та класів (груп) закладу на 2021/2022 навчальний 

рік, 

- затверджену освітню програму закладу на 2021/2022 навчальний рік, 

-  копії наказів закладу освіти:   

- про затвердження тарифікаційної комісії та визначення завдань для її 

роботи; 

- про затвердження обсягу педагогічного навантаження на 2021/2022 

навчальний рік; 

- про встановлення розмірів посадових окладів заступників директорів; 

- про призначення  класних керівників із встановленням відповідних доплат 

за класне керівництво; 

- про призначення завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-

дослідних ділянок, спортивних залів зі встановленням відповідних доплат;  

- про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів; 

- про організацію індивідуальної форми здобуття загальної середньої освіти 

(педагогічного патронажу); 

- про організацію роботи інклюзивних класів; 

- про встановлення доплат/надбавок за роботу в інклюзивних класах; 

- про встановлення доплат за проведення позакласної роботи з фізичного 

виховання; 

- про створення/роботу груп подовженого дня та прийняття/закріплення 

вихователів ГПД; 

- про прийняття сумісників/строковиків; 

- про встановлення надбавки за вислугу років; 

- про встановлення надбавки з метою підвищення престижності праці 

педагогічним працівникам; 

- про встановлення надбавки за складність та напруженість у роботі; 
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- про встановлення доплати працівникам на роботах з важкими та  

шкідливими умовами  праці  тощо. 

4. Централізованій бухгалтерії відділу освіти (Тамарі ТРОЦЬКІЙ) скласти 

зведену тарифікацію з розрахунком фонду заробітної плати на 2021/2022 

навчальний рік. 

До 01.10.2021 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти                       Тетяна Краля  
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Візи: 

 

   

   

Юрисконсульт групи 

по господарському обслуговуванню 

відділу освіти (розробник)                  

  

 

А. ЗАМУРЕЙ 

 

   
 
 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:   

___________  Рибак О.В 

___________  Красна С.В 

__________   Торянік Л.В. 

___________ Токар А.Л. 

___________ Шарабурова К.А. 
__________  Троцька Т.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Додаток  

до наказу відділу освіти  

від 26.08.2021 №201 

 

Графік роботи  

тарифікаційної комісії відділу освіти  

 

30.08.2021 понеділок 

1 Дублянський ліцей 8-15 

2 Олексіївський ліцей 8-45 

3 Слобідська гімназія 9-15 

4 В'язівський ліцей 9-30 

5 Костянтинівський ліцей 10-00 

6 Пархомівський ліцей 10-30 

7 Городнянська гімназія 10-45 

8 Козіївський ліцей 11-15 

9 Каплунівська гімназія 11-45 

10 Колонтаївський ліцей 13-00 

11 Качалівський ліцей 13-30 

12 Краснокутський ліцей №2 14-00 

31.08.2021 вівторок  

1 Колонтаївський ЗДО 8-15 

2 Рябоконівський ЗДО 8-45 

3 Козіївський ЗДО 9-15 

4 Пархомівський ЗДО 9-30 

5 Мурафський ЗДО 10-00 

6 Дублянський ЗДО 10-30 

7 Мурафський ліцей + філія 13-00 

8 Краснокутський ліцей  14-00 

02.09.2021 четвер 

1 Краснокутська ДЮСШ 8-15 

2 Краснокутський ЦДЮТ 9-00 

3 Краснокутський ЗДО №1 10-00 

4 Краснокутський ЗДО №2 10-15 

5 Краснокутський ЗДО №3 10-30 

6 ДЗОЗ 11-00 
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На що звернути увагу при підготовці документів на тарифікацію: 

- наявність наказів та правомірність встановлення доплат за завідування 

навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками тощо 

- відповідність кількості навчальних годин титульної сторінки сторінкам 

тарифікації та навчальним планам  

- відповідність кількості навчальних годин за годинами педагогічного 

патронажу, в т.ч. учнів, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку) 

- відповідність кількості класів у тарифікаційному списку даним мережі 

- поділ класів на групи 

- відповідність встановлення доплат за шкідливі умови праці 

педагогічним, адміністративно-технічним працівникам 

- відповідність назв посад у наказах про призначення Державному 

класифікатору професій, в тарифікаційних списках та штатному 

розписі 

- наявність наказів про проведення тарифікації, про встановлення 

доплат, надбавок, підвищень посадових окладів, правомірність їх 

встановлення 

- правильність розрахунку кількості ставок, сум посадових окладів та 

ставок заробітної плати, доплат та надбавок, визначення фонду оплату 

праці 

- відповідність загальної суми фонду заробітної плати за даними 

тарифікаційних списків та штатного розпису 


