
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

« /О» Л 2021 м. Київ №

Про введення посадових окладів 
(ставок заробітної плати)

На виконання статті 96 Кодексу законів про працю України, Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік»; Постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери» від 20.01.2021 № 29; 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» від 30.08.2002 № 1298; Наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 
наукових установ» із змінами і доповненнями від 26.09.2005 № 557, Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про підвищення посадових окладів науково- 
педагогічних працівників» від 23.01.2019 № 36, Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 
№22

НАКАЗУЮ:

1. Ввести з 01 грудня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної 
плати) працівників КНТЕУ (далі - Університету) згідно з додатками 1-19.

2. Встановити з 01 грудня 2021 року в штатному розписі розміри посадових 
окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру 
посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки.

3. Забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують 
заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплату праці, шляхом 
встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності 
та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.
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4. Керівникам структурних підрозділів Університету: директору інституту 
вищої кваліфікації (Бідюк А.М.), директору центру європейської освіти 
(Дупляк Т.П.), директору центру підготовки до ЗНО (Сегень М.П.), начальнику 
науково-дослідної частини (Лосіцька Т.І.), директору науково-дослідного 
фінансового інституту (Запатріна І.В.), директору науково-технічного центру 
сертифікації продукції, послуг та систем якості (Мещерських Л.А.), директору 
навчально-виробничого об’єднання (Забігайло Т.С.) забезпечити підготовку та 
подання на підпис ректору проекти штатних розписів підрозділів.

5. Керівникам територіально відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ 
(інститути, коледжі): Замковій Н.Л., Вдовічену А.А., Гаврилку П.П., Квачу Я.П., 
Туровій К.Д., Олійнику О.В., Гарату Р.М., Лозовській Н.І., Гребінській С.І., 
Волощуку С.М., Козаку А.Р., Губареву Г.Л., підготувати та подати на затвердження 
до Міністерства освіти і науки України проекти штатних розписів з 01 грудня 
2021 року з наданням до Університету їх копій.

6. Керівникам територіально відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ 
(училища) підготувати та подати на затвердження проекти штатних розписів 
з 01 грудня 2021 року (з наданням до Університету їх копій): Гондорчин Л.П. - до 
Управління освіти Ужгородської міської ради; Кирилюку М.В. - до Управління 
освіти Чернівецької міської ради; Козаку А.Р. - до Департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

7. Начальнику планово-фінансового відділу (Жуйкова Р.В.) підготувати та 
подати на затвердження до Міністерства освіти і науки України проект штатного 
розпису Університету з 01 грудня 2021 року.

8. Начальнику відділу кадрів (Линник В.С.) підготувати проекти наказів на 
встановлення посадових окладів відповідно до штатного розпису з 01 грудня 
2021 року.

9. Головному бухгалтеру (Анненкова Н.М.) забезпечити перерахунок 
заробітної плати працівникам Університету з 01 грудня 2021 року. При обчисленні 
заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру здійснювати 
доплату до рівня мінімальної заробітної плати (не враховуючи доплати за роботу в 
несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в 
нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і 
ювілейних дат).

Ректор Анатолій МАЗАРАКІ
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