
За виконання своїх обов’язків Директору  нараховується заробітна 

плата, виходячи з наступного:                  

 а) місячного посадового окладу і фактично відпрацьованого робочого 

часу згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 557 від 

26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затверджених схем 

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ» та відповідно до 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» (із змінами) 

(місячний посадовий оклад встановлений за 18 тарифним розрядом Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери) в розмірі 5656,00 

грн.;                              

б) надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за складність і 

напруженість у роботі згідно з наказом Міністерства освіти і науки України     

№ 557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та 

затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ»;  

в) премії – згідно з діючим Положенням про преміювання. 

Крім того, Директорові виплачуються: 

- щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі 30 відсотків 

посадового окладу   і за  фактично відпрацьований час, відповідно до  

педагогічного стажу 25  років (постанова Кабінету Міністрів України №78 

від 31.01.2001р. "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 

Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про 

загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 

Закону України "Про позашкільну освіту"), та відповідно до ст.61 Закону 

України «Про освіту»; 

 - щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України №898 від 05.06.2000 р. "Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених статтею 68 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" зі змінами; 

 - допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу 

при наданні щорічної основної відпустки згідно із статтею 57 Закону України 

«Про освіту»;          

 - доплата при проходженні  сертифікації, згідно із статтею 61 Закону 

України «Про освіту» в розмірі 20% посадового окладу пропорційно до 

обсягу педнавантаження у межах фонду оплати праці; 

 Крім того  згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 373  від 

23.03.11 р. Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів 

дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх 



підпорядкування» виплачується  надбавка за престижність в розмірі 20% 

посадового окладу і за фактично відпрацьований час. 

Преміювання керівника навчального закладу, установлення йому 

надбавок і доплат до посадових окладів (крім надбавки за вислугу років, та 

доплати при проходженні сертифікації), надання матеріальної допомоги та 

щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання 

службових обов’язків здійснюються за рішенням органу вищого рівня 

(Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації) у межах наявних 

коштів на оплату праці. 

В свою чергу премія не нараховується: 

- у разі допущення в закладі нещасного випадку зі смертельним 

наслідком із вини закладу;  

-  у випадку накладення на Директора дисциплінарного стягнення; 

-  у випадках, передбачених законодавством та діючим положенням 

про преміювання. 

Заробітна плата директору за відпрацьований місяць виплачується 

разом із виплатою заробітної плати усім іншим працівникам за 

відпрацьований час. 

  У випадках прийняття законодавчих актів та положень про 

збільшення заробітної плати керівника, перерахунок зазначених у контракті 

сум заробітної плати проводиться на загальних підставах. 

   
 


