
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

£/ ар «голу № УУО 

Про проведення тарифікації 
педагогічних працівників 
на 2021-2022 навчальний рік 

Відповідно до законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», «Про освіту», постанов 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» від 30.08.2002 року №1298 (із змінами), 
«Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників 
установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 
11.05.2011 року №524, «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» від 23.03.2011 року №373 (із 
змінами), наказів Міністерства освіти України «Про затвердження інструкції 
про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.93 року 
№ 102 (із змінами), «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 
наукових установ» від 26.09.2005 року №557 (із змінами), та з метою 
проведення тарифікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти, шкіл спеціальних та санаторних, закладів дошкільної освіти, 
позашкільних закладів освіти 

НАКАЗУЮ: 

1 .Затвердити тарифікаційну комісію у складі: 
Голова комісії - Ярова Є.В., начальник управління освіти; 



Заступник голови комісії - Муценко І.В., заступник начальника-
начальник відділу загальної середньої освіти ; 

Члени комісії: 
Кушнерик Ю.М., головний бухгалтер; 
Петрова О.Ю., начальник відділу інноваційного розвитку та моніторингу 

якості освіти, голова профспілкового комітету управління освіти; 
Машталірук Д.О., керівник планово-економічної групи; 
Близнюк А.М., керівник групи заробітної плати. 
2. Провести тарифікацію у термін з 01 вересня по 17 вересня 2021 року 

згідно з затвердженими графіками, що додаються. 
3. Керівникам закладів освіти: 

3.1 Надати до планово-економічної групи централізованої бухгалтерії 
тарифікаційні списки педагогічних працівників, списки спеціалістів та 
технічних працівників, визначивши розміри посадових окладів 
відповідно до ЄТС, затвердженими постійно діючими тарифікаційними 
комісіями закладів освіти. 
4. Контроль за проведенням тарифікації покласти на головного 
бухгалтера Кушнерик Ю.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ від № 

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ТАРИФІКАЦІЇ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 
Шевченківського району на 2021-2022 навчальний рік 

дата 01.09.2021 
середа 

02.09.2021 
чстверг 

03.09.2021 
іі'итница 

06.09.2021 
понеділок 

07.09.2021 
вівторок 

08.09.2021 
середа 

09.09.2021 
чстверг 

10.09.2021 
п'ятниця 

13.09.2021 
понеділок час 

01.09.2021 
середа 

02.09.2021 
чстверг 

03.09.2021 
іі'итница 

06.09.2021 
понеділок 

07.09.2021 
вівторок 

08.09.2021 
середа 

09.09.2021 
чстверг 

10.09.2021 
п'ятниця 

13.09.2021 
понеділок 

09.30 ЗДО №2 ЗДО №67 ЗДО №130 ЗДО №180 ЗДО №348 ЗДО №429 ЗДО №467 ЗДО №543 Ліцей-інт. №23 
^10.00 ЗДОХ» 11 ЗДО №74 ЗДО №140 ЗДО №204 ЗДО N«387 ЗДО №430 ЗДО №488 ЗДО №544 БДТ 

.1.00 ЗДО №23 ЗДО N«77 ЗДО №154 ЗДО №292 ЗДО №388 санаторна 
школа №20 ЗДО №495 ЗДО №545 

Мед.ліцей 
12.00 ЗДО №26 ЗДО №78 ЗДО №155 ЗДО №293 ЗДО №419 ЗДО №530 ЗДО №644 СДІОШОР№6 
14.00 ЗДО N«28 ЗДО №79 ЗДО №159 ЗДО №320 ЗДО №423 ЗДО №431 ЗДО №541 ЗДО №645 ДЮСШ №7 

15.00 ЗДО N«35 ЗДО №82 ЗДО №169 ЗДО N«323 ЗДО N«428 ЗДО №434 спеціальна 
школа №8 ЗДО №647 ДЮСШ №20 

16.00 ЗДО №40 ЗДО №110 ЗДО №173 ЗДО N«343 ЦТ "Шевч." ЗДО №465 ЗДО №810 ДЮСШ №24 
17.00 ЗДО Х»54 ЗДО №112 ЗДО №346 І-ІВК "Підпайко' ІВК "Кияночка1 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ від № 

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ТАРИФІКАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Шевченківського району на 2021-2022 навчальннй рік 

дата 09.09.2021 
четверг 

10.09.2021 
п'ятммца 

13.09.2021 
понеділок 

14.09.2021 
вівторок 

15.09.2021 
середа 

16.09.2021 
четверг 

17.09.2021 
п'ятниця час 

09.09.2021 
четверг 

10.09.2021 
п'ятммца 

13.09.2021 
понеділок 

14.09.2021 
вівторок 

15.09.2021 
середа 

16.09.2021 
четверг 

17.09.2021 
п'ятниця 

09.30 
Технічний 

ліцей ЗЗСО №>135 ЗЗСО №58 ЗЗСО №61 ЗЗСО №49 ЗЗСО № 199 ЗЗСО №57 
11.00 ЗЗСО №53 ЗЗСО №138 ЗЗСО №139 ЗЗСО №25 ЗЗСО №101 ЗЗСО №175 ЗЗСО №70 

12.30 
Ліцей 

"Універсум" гімназія НПУ 

14.00 ЗЗСО №95 ЗЗСО №163 ЗЗСО №41 ЗЗСО №27 ЗЗСО №102 
НВК "ліцей 

№38" Гімназія Леї53 
15.30 ЗЗСО №24 ЗЗСО № 1 ЗЗСО №91 ЗЗСО №28 Гімназія № 48 ЗЗСО №82 ЗЗСО Леї69 

17.00 ЗЗСО № 155 ЗЗСО №73 Гімназія №172 ЗЗСО №97 ЗЗСО №106 


