
КОПІЯ

Комунальний заклад «Надеждівська гімназія» 
Лозівської районної ради Харківської області

НАКАЗ
18.08.2020 №66

Про проведення тарифікації 
педагогічних працівників 
на 2020/2021 навчальний рік

На підставі Кодексу законів про працю України, України «Про 
освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», частини першої статті 
25 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів 
України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів 
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 
та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до 
тарифної ставки», постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення 
надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх 
підпорядкування», постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію 
окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 «Про
затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах» (зі змінами), згідно з Інструкцією про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти 
і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 27 травня 1993 року за № 56, та відповідно до Типових штатних 
нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з наказом Міністерства 
освіти і науки від 06 грудня 2010 року «Про затвердження Типових штатних 
нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603, наказу 
управління освіти, молоді та спорту Лозівської РДА, Харківської області від 
10.08.2020 року № 130 «Про проведення тарифікації педагогічних працівників 
на 2020/2021 навчальний рік», для проведення своєчасного та якісного розподілу 
тижневого навантаження педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році 



та з метою впорядкування умов оплати праці,

наказую:
1.Затвердити тарифікаційну комісію КЗ « Надеждівська гімназія» (додаток 1)
2.Тарифікаційній комісії:
2.1 .Здійснити організаційно-методичні заходи щодо тарифікації працівників на 
2020/2021 навчальний рік відповідно до чинного законодавства.
2.2..Підготувати накази та забезпечити проведення розподілу тижневого 
навантаження педагогічних працівників.

До 30.08.2020
2.3.Підготувати та надати до управління пакет документів проведення розподілу 
тижневого навантаження педагогічних працівників 

Згідно з графіком
3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

<ал підписано Оксана КОБИЛЯЦЬКА



Додаток 1
до наказу 
КЗ «Надеждівська гімназія» 
від 18.08.2020 № 66

Склад
тарифікаційної комісії для проведення тарифікації 

педагогічних працівників КЗ «Надеждівська гімназія» 
Лозівської районної ради Харківської області 

на 2020/2021 начальний рік

Кобиляцька О.І. - директор гімназії

Бовкун Л.О. - заступник директора з навчально-виховної роботи

Яковенко В.А. - заступник директора з навчально-виховної роботи

Ханіньова Л.М - голова профспілкового комітету

Корсун Т.М. - вчитель математики керівник ШМО природничо-

математичного та технологічного циклу, вчитель фізики та математики

Харибіна Н.М. - керівник ШМО суспільно-гуманітарного га естетичного

циклу, вчитель української мови та літератури

Ліцевич В.А. - керівник ШМО вчителів початкових класів, вчитель

початкових класів

Бровко Ю.М. - керівник ШМО класних керівників, вчитель географії


