
УКРАЇНА 
ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

01.09.2021 Золочів № 202-К 

Про створення тарифікаційної 
комісії та проведення тарифікації 
педагогічних працівників освітніх 
закладів району на 2021/2022 навчальний рік 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», до 

ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту», до ст. 22 Закону України 

«Про позашкільну освіту» та згідно п. 4 інструкції від 15.04.1993 р. № 102 

«Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти», у зв'язку з початком навчального року та з метою 

організованого проведення роботи з тарифікації працівників закладів 

дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти та інших установ на 

2021/2022 навчальний рік 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити тарифікаційну комісію у складі: 

Голова комісії: Наговіцина В.О. - начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Золочівської селищної ради; 

Члени комісії: 

- Гончаренко Л.П. - спеціаліст з кадрових питань; 

- Крючкова Н.М. - директор Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників»; 

- Шула І.В. - консультант Комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників»; 



- Зашаловська О.М. - консультант Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників»; 

- Клименко М.М. - головний бухгалтер; 

- Битько О.О., Скачко О.М. - економісти; 

- Деркач Ю.О., Клименко І.О., Завадська О.О. - бухгалтери 

розрахункового відділу. 

2. Затвердити графік проведення тарифікації працівників закладів 

дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти та інших установ на 

2021/2022 навчальний рік. 

3. Керівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої 

освіти та інших установ: 

3.1. Підготувати відповідні накази та забезпечити своєчасне 

проведення тарифікації педагогічних працівників, тренерів-викладачів, 

бібліотекарів та медичних працівників закладів на 2021/2022 н. р. у 

відповідності з чинним законодавством (додаток № 1). 

3.2. Надати до відділу освіти, молоді та спорту тарифікаційні списки та 

інші документи за графіком (додаток № 2). 

4. Оприлюднити даний наказ на сайті відділу освіти, молоді та спорту 

Золочівської селищної ради у визначений термін. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 
Деркач, 5-14-31 



Додаток № 1 
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту 
Золочівської селищної ради 
від 01.09.2021р. N9 202-К 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
при здачі тарифікації педагогічних працівників на 2021/2022 н. р. 

1. Затверджений у встановленому порядку річний навчальний план 
2. Тижневе навантаження працівників (комплектація), погоджене головою 

ПК 
3. Наказ про створення шкільної тарифікаційної комісії 
4. Наказ про розподіл педагогічного навантаження 
5. Мережа навчального закладу 
6. Розрахунок годин при поділі класів на групи при вивченні окремих 

предметів 
7. Перелік кабінетів, які підлягають оплаті (відповідають положенню) 
8. Акти-дозволи на проведення занять в навчальних кабінетах 
9. Накази: 

- про встановлення окладів заступникам директора 
- про призначення класних керівників 
- про призначення завідуючих кабінетами, майстернею, навчально-

дослідною ділянкою 
- про призначення керівників гуртків 
- про призначення вихователів ГПД 
- про призначення педагогічних працівників для ведення 

позакласної роботи з фізичної культури 
- про встановлення надбавок та доплат відповідним категоріям 

працівників: бібліотекарам за книжковий фонд, за шкідливі 
умови праці, прибиральницям за прибирання туалетів; за 
завідування кабінетом, спортивним залом, за класне керівництво, 
за ведення діловодства 

9. Наказ про тарифікацію вчителів, які знаходяться у відпустці по догляду 
за дитиною 

10. Довідки: 
- про кількість підручників (книжковий фонд) 
- про кількість комп'ютерів, акти 
- про площу закріпленої земельної ділянки 

11. Списки працівників закладу із зазначенням посади і відповідного стажу 
роботи 
12. Списки дітей дошкільних підрозділів, ЗДО, списки учнів групи 
продовженого дня 
13. Списки учнів по класах 
14. Список працюючих пенсіонерів 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Начальник відділу освіти, 

^ ^ ^ ^ ^ ж ^ л о ч і в с ь к о ї селищної ради 
молоді та спорту 

В. О. Наговіцина 

проведення тарифікації педагогічних працівників закладів дошкільної, 

позашкільної\ загальної середньої освіти та інших установ 

6 вересня 2021 року: 

Комунальний заклад «Золочівський ліцей № 1» Золочівської селищної 

ради; 

Комунальний заклад «Золочівський ліцей № 2» Золочівської селищної 

ради та Писарівська філія, а також класи з вечірньою формою навчання; 

Комунальний заклад «Золочівський ліцей № 3» Золочівської селищної 

ради та його філії: Ряснянська філія та Макарівська філія; 

Феськівський заклад дошкільної освіти; 

Олександрівський заклад дошкільної освіти; 

Івашківський заклад дошкільної освіти; 

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Золочівської селищної ради. 

7 вересня 2021 року: 

Комунальний заклад «Довжанський ліцей» Золочівської селищної ради; 

Комунальний заклад «Малорогозянський ліцей» Золочівської селищної 

ради; 

Комунальний заклад «Одноробівський ліцей» Золочівської селищної 

ради; 

Комунальний заклад «Олександрівський ліцей» Золочівської селищної 

ради та Лютівська філія; 

КЗ «Золочівська дитячо-юнацька спортивна школа імені Юрія 

Вороніна» Золочівської селищної ради; 



КЗ «Будинок дитячої та юнацької творчості» Золочівської селищної 

ради; 

Удянський заклад дошкільної освіти; 

Одноробівський заклад дошкільної освіти; 

Світличанський заклад дошкільної освіти. 

8 вересня 2021 року: 

Комунальний заклад «Удянський ліцей» Золочівської селищної ради; 

Комунальний заклад «Феськівський ліцей» Золочівської селищної 

ради; 

Комунальний заклад «Івашківський ліцей» Золочівської селищної ради; 

Комунальний заклад «Сковородинівський ліцей» Золочівської 

селищної ради; 

Золочівський заклад дошкільної освіти № 1; 

Золочівський заклад дошкільної освіти № 2; 

Золочівський заклад дошкільної освіти № 3; 

Комунальна установа «Золочівський інклюзивно-ресурсний центр» 

Золочівської селищної ради. 


