
Розлпри 
посадових оклад!в (ставок заробггно'! плати) кер1вних, науково-педагопчних, 

педагопчних, наукових пращвниюв, профес!онал!в, фах!вщв та шших 
пращвниюв на основ! Сдино*! тарифно*! сггки розряд!в i коефщ!ент!в 

з оплати пращ

з 01 грудня 2021 року

Тарифы! 
розряди

Тарифы! коеф!щенти 
за III етапом

Посадов! оклады 
(ставки зароб!тно1 плати), грн:

1 1 2893
2 1,09 3153
3 1, 18 3414
4 1,27 3674
5 1,36 3934
6 1,45 4195
7 1,54 4455
8 1,64 4745
9 1,73 5005
10 1,82 5265
11 1,97 5699

. 12 2,12 6133
13 2,27 6567
14 2,42 * 7001
15 2,58 7464
16 2,79 8071
17 з. 8679
18 3,21 9287
19 3,42 9894
20 3,64 10531
21 3,85 11138
22 4,06 11746
23 4,27 12353
24 4,36 12613
25 4,51 13047

Начальник планово- 
фшансового в1дд1лу Р. В. Жуйкова

E:\101_2VPosadovi okladu\NM(>557_2021\ra&il.doc



СТАВКИ 
погодинно‘1 оплати пращ пращвниюв ycix галузей економжи 

за проведения навчальних занять

(Вводятьсяв д!ю з 01 грудня 2021 року)

Контингент

Ставки погодинно! оплати

професор доктор наук
доцент або 

кандидат наук
особи, як! не 

мають наукового 
ступени

у %% до 
окладу 

(ставки) 
пращвни 

ка!
тарифно 

го
розряду

грн у %% до 
окладу 

(ставки) 
пращвни 

ка!
тарифно 

го 
розряду

грн у %% до 
окладу 

(ставки) 
пращвни 

ка!
тарифно 

го 
розряду

грн у %% до 
окладу 
(ставки) 
пращвни 

ка I 
тарифно 

го 
розряду

грн

Учи! шк!л, профес!йно-техн!чних 
навчальних заклад!в, г!мназ!й, 
лще!в, студента вищих навчаль
них заклад!в I та II р!вн!в 
акредитащ! та шш! аналопчш 
категорп учив, робггники, 
пращвники, слухач! курс!в, як! 
займають посади, що вимагають 
осв!тньо-квал!ф!кащйного р!вня 
молодшого спещал!ста, бака
лавра; перетдготовка кадр!в з 
видачею диплома молодшого 
спещалюта, бакалавра.

5,04 145,81 3,99 115,43 3,40 98,36 2,85 82,45

Студента вищих навчальних 
заклад!в III та IV р!вн!в 
акредитащ!.

9,35 270,50 7,39 213,79 5,70 164,90 4,55 131,63

Астранти, слухач! курив, як! 
займають посади, що вимагають 
осв!тньо-квал!ф!кащйного р!вня 
спещалюта, мапстра;
перетдготовка кадр!в з видачею 
диплома спешал!ста, мапстра.

10,78 311,87 8,53 246,77 6,82 197,30 5,70 164,90

Примггки : 1. Ставки погодинно! оплати включають оплату за дш вщпустки.
2. Ставки погодинно! оплати пращ дшсних члешв (академпбв) i члешв-кореспонденпв 

академш наук УкраТни гпдвищуються на 25 % (вщповщно до Постанови Кабшету MinicrpiB Украши 
в!д 30.08.02 № 1298 “По оплату пращ пращ вник! в на основ! Сдино! тарифно! с!тки розряд!в i 
коеф!щент!в з оплати пращ пращвниюв уставов, заклад!в та оргашзащй окремих галузей бюджетно! 
сфери”).

Начальник планово-фшансового 
вщцлу

Е;\Погодинна оплата\Ставки IIO.doc



Схема 
тарифних розряд!в та посадових окла/йв посад кер!вних, науково-педагопчних та 

педагопчних пращвнивдв 
Кшвського нащонального торговельно-економ!чного ушверситету

* Тарифш розряди начальника вщдшу охорони пращ та начальника штабу цившьноТ оборони поширюються на Bci 
типи навчальних закладгв.

з 01 грудня 2021 року
Найменування посад Тарифш 

розряди
Мюячний 

.оклад, грн.
Мюячний оклад з 

урахуванням 
шдвищень, грн.

на 11 % для 
НЛП

на 10% для 
ПП

Кер1вник вцццлу: навчального, навчально- 
методичного

13-14 6567-7001 — 7224-7701

Головний шженер 11-12 5699-6133 — —

Начальник планово-фшансового (планового) 
вцццлу

11-13 5699-6567 — —

Начальник обчислювального (шформащйно- 
обчислювального) центру

11-12 5699-6133 — —

Начальник вцццлу: кадр!в, юридичного, 
хпжнародних зв’язюв, техшчних засоб!в 
навчання, експлуатащйно-тсхшчного, 
редакщйно-видавничого

11-12 5699-6133 — —

Учений секретар 16 8071 8959 —

Головний: мехашк, енергетик 10-11 5265 - 5699 — —

Завщувач: докторантури, асшрантури 10-12 5265-6133 5844-6808 —

Завцдувач: ординатури, штернатури, шдготовчого 
вцццлення; начальник: режимно-секретного 
вцццлу, вшськово-мобипзащйного шдроздму, 
в!дд1лу охорони пращ *

10-12 5265-6133 — —

Директор: обсерваторп, боташчного саду, 
студентського мютечка; завщувач навчально- 
дослщноТ, навчально-науково! станщй (бази, 
бюро, служби тощо), в!варпо, навчально- 
виробничого (навчального) господарства 
(центру)

10-11 5265-5699

Начальник штабу цивильно!' оборони *; кер!вник: 
студентського, проектно-конструкторського, 
дослщного та шших бюро, шших вцщипв i служб

8-10 4745 - 5265 — —

Начальник планово-фшансового вщдщу Р.В. Жуйкова
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Схема
тарифних розряд!в та посадових оклад!в посад окремих категорш 

педагопчних пращвншав
Кшвського нацюнального торговельно-економ!чного ушверситету 

з 01 трудна 2021 року
Найменування посад Тарифш М1СЯЧНИЙ М1СЯЧНИЙ

розряди оклад,грн. оклад з 
урахуванням 
пщвищення 
на 10% для 

ПП, грн.

Завщувач психолого-медико-педагопчно! 
консультацп

15 7464 8210

Консультант психолого-медико-педагопчноТ  
консультацн

Завщувач навчально-виробничо! (навчально!)

14 7001 7701

майстерш, навчальног лабораторп ушверситету, 
академп, шституту

13 6567 7224

Завщувач (кер!вник) практики (виробничоТ, 
навчально!)

12 6133 6746

Завщувач: фильмотеки, штернату при школ!, заочного 
вщщлення школи

10 5265 5792

Завщувач навчально-консультащйного пункту 9 5005 5506

Майстер виробничого навчання

Методист навчального (навчально-методичного) 
вцццлу ушверситету, академп, шституту

11-14 5699-7001 6269-7701

- вищоТ категорп 12 6133 6746
-1 категорй И 5699 6269
- II категорп 10 5265 5792
- без категорп

Методист: заочного вщдшення ушверситету, академп,

9 5005 5506

шституту, 3i складання кшопрограм 9 5005 5506

Пом1чник директора з режиму 12 6133 6746

Старший черговий з режиму 11 5699 6269

Черговий з режиму 9 5005 5506

Начальник планово-фшансового ввддйлу Р«В« Жуйкова
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Схема
тарифних розряд1в посад кер!вних пращвнигав училищ, техшкум!в i коледжзв 

(в т.ч. у структур! ушверситепв, академш та шститупв)*, мЬкшвдльних 
навчально-виробничих комбшапв, центр!в, професшно-техшчних навчальних 

заклад!в (професшно-техшчних училищ, навчально-курсових комбшапв, 
центр!» та шших тишв закладав, що надають робптшчу професпо)**, училищ

ф1зично1 культури *** 
з 01 грудня 2021 року

Найменування посад К!льк!сть 
студенпв, 

учшв

Тарифш 
розряди

Мгсячний 
оклад, грн.

М1СЯЧНИЙ 
окладз 

урахуванням 
шдвищення 
на 10% для 

ПП, грн.

Директор до 300 15-16 7464-8071 8210-8878
вщ 301 до 800 16-17 8071 -8679 8878-9547

понад 800 17-18 8679 - 9287 9547- 10216

Завщувач вщдшення 13 6567 7224

Завщувач виробничо! практики 12 6133 6746

Зав!дувач: навчально-виробничо! 
(навчально!) майстер ш 13 6567 7224
(господарства), навчально- 
методичного кабшету, 
лабораторп

Кер!вник ф!зичного 
виховання ****

13 6567 7224

* Начальнику оргашзацшно-стройового в!дд!лу та командиру роти у вищих навчальних 
закладах цивыьно!' ав!ацп, морського та р!чкового транспорту встановлюються вщповщно 
9 та 8 тарифш розряди.

* * Посадов! оклади старшим майстрам професшно-техшчних навчальних заклад!в та 
завщувач! фипал!в професшно-техшчних i вищих навчальних заклад!в установлюються на 
5-15 вщсотюв нижче вщ посадового окладу кер!вника.

* ** Кр!м тарифного розряду директора училища ф!зично1 культури.

* *** Кер!вникам ф!зичного виховання, як! не мають осв!тньо-квал!ф!кащйного р!вня 
молодшого спец!ал!ста (до введения в д!ю Закону Украши «Про освпу» - середньо'Г 
спещально!' осв!ти), установлюеться 10 тарифний розряд.

.В. ЖуйковаНачальник планово-фшансового вщд!лу
E:\101_2\Posadovi оИа4и\ЫМО-557_2021\табл5 .doc



Схема 
тарифних розряд! в посад педагопчних пращвниюв загальноосвггшх навчальних заклад!в 

(середшх загальноосвггшх шкш трьох ступешв, шкал - дитячих садвдв, пмназш, лщеТв, 
колепу.шв, штернапв при школах, навчально-виробничих комбшапв та центр!в тощо), 
навчальних заклад!в для громадян, як! потребують сощальноТ допомоги та реабиптацп 

(шкш-штернапв ycix гшпв i иайменувань, дитячих будиншв), позашкшьних навчальних 
заклад!в (палащв, будинюв, центр!в, станщй дитячоТ, юнацькоТ творчосп, шк!л мистецтв, 

естетичного виховання тощо), приймальниюв-розподшьниюв для неповнолггшх, виховних 
колошй, навчальних заклад!в шслядипломно'Т освпи, методичних уставов, училищ, 

технгкум!в i коледжзв (в т.ч. у структур! ушверситепв, академп! та шститупв), училищ 
ф в и чн о!' культури, професшно-техшчних навчальних заклад!в (профсспшо-техшчних 
училищ, навчально-курсових комбшапв, центр!в та шших тишв заклад!в, що надають 
робггничу професпо), закладов охорони здоров’я, сощального забезпечення, культури та 

шших пщприемств та оргашзащй
з 01 грудия 2021 року

Найменування посад
Тарифш 
розряди

Мюячний 
оклад, грн.

Мюячний 
оклад з 

урахуванням 
пщвищення 
на 10% для 

ПП, грн.
Учител! Bcix спещальностей, викладач!, виховател!*, 
логопеди, завщувач! логопедичних пункпв, методиста, 
педагоги-оргашзатори, концертмейстери, сощальш
педагоги, практичш психологи: 14 7001 7701

вищоТ категорп 13 6567 7224
першоТ категори 12 6133 6746
другоТ категорп 
без категорп **

10-11 5265 - 5699 5792 - 6269

Асистент вчителя-реабштолога, асистент вчителя
загальноосвггнього навчального закладу з шклюзивним 
та штегрованим навчанням

10-12 5265-6133 5792 - 6746

Перекладач-дактилолог
10 5265 5792

* Старшим вихователям дитячих будингав, шгал-штернапв, приймальниюв-розподшьниюв для 
неповнолтпх, виховних колошй, спещальних профешйно-техшчних навчальних зающщв,
спещальних шил для дней i пщлгггав, що потребують особливих умов виховання, як! мають 
осв1тньо-квал!ф!кащйний р!вень спещалюта або мапстра (до введения в д!ю Закону УкраТни «Про 
освггу» - вищу освггу), установлюеться 14 тарифний розряд, а тим, як! мають освггньо- 
квал!ф!кащйний р!вень молодшого спещалюта або бакалавра (до введения в д!ю Закону УкраТни 
«Про освггу» - середню спещальну освггу) - 11 тарифний розряд.
Тарифш розряди виховател!в поширюються на вс! типи навчальних закладгв (кр!м зазначених у 
додатку 9 до наказу МОНУ вщ 26.09.2005 р. № 557).
* * Фах1вцям, яга мають осв!тньо-квал!ф!кащйний р!вень спещалюта або мапстра (до введения в 
д!ю Закону УкраТни «Про освггу» - вищу освггу), установлюеться 11 тарифний розряд.
Тарифш розряди встановлюються за наслщками атестацп.
Фах1вцям, яга не мають осв!тньо-квал!ф!кащйного р!вня молодшого спещалюта (до введения в д!ю 
Закону УкраТни «Про освггу» - середньоТ спещально! освпи) установлюеться 10 тарифний розряд.

Начальник планово-фшансового вщдыу Р.В. Жуйкова
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Схема 
тарифних розряд!в та посадових оклад!в посад кер1вних та педагопчних 

пращвнишв позашкьльних заклад1в ycix тишв i найменувань, 
ш Ki л естетичного виховання 

з 01 грудня 2021 року

Найменування посад Тарифш 
розряди

М1СЯЧНИЙ 
оклад, грн.

Мюячний 
окладз 

урахуванням 
шдвищення 
на 10% для 

ПП, грн.
Директор закладу з гальгастю учшв 
(вихованщв):

12-13 6133-6567 6746-7224
до 300 13-15 6567 - 7464 7224-8210
вщ 300 до 600 
понад 600

15-16 7464 - 8071 8210-8878

13 6567 7224
Завщувач вщдшу, лабораторп, кабшету

Кер1вники гуртив, секщй, студш та шших 
форм гуртково! роботи *, культоргашзатори, 
екскурсоводи, шструктори з туризму, 
акомпашатори **, стар mi вожатд яга мають 
освггньо-квал!ф1кащйний р!вень мапстра, 
спещалюта, бакалавра або молодшого 
спещалшта (до введения в дно Закону Украши 
«Про освпу» - вишу або середню освпу)***

10-12 5265-6133 5792 - 6746

* Тарифы! розряди старшим кер!вникам та кер!вникам туристських труп (походis, 
експедицш, екскурсш) установлюються на р!вш кер!вника та заступника 
кер!вника позашюльного закладу з контингентом дкей до 600 чоловк.
* * Тарифш розряди акомпашатор!в поширюються на вс! заклади освп?и.
* ** Фах1вцям, як! не мають освггньо-квал1фн<ацшного р!вня молодшого 
спещалюта (до введения в дно Закону Украши «Про осв!ту» - середньо! 
специально! осипл), установлюсться 9 тарифний розряд.
Тарифш розряди спещалютам установлюються за наслщками атестацп.

Начальник планово-фшансового вщдшу
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Схема
тарифних розряд!в та посадових оклад!в посад кер!вних та педагопчних 

пращвнивдв шститупв (центр1в) тслядипломно'1 освгги, тдвищення 
квал1ф1кацп, перетдготовки, удосконалення кер!вних пращвнивдв i 

спсшалшпв, навчально-методичних (методичних) кабшепв (центр!в), 
(1нститут вищо'1 квал1ф1кац!1 КНТЕУ)

з 01 трудна 2021 року

Найменування установ i посад
Тарифш 
розряди

Млсячний 
оклад, 

грн.

Млсячний 
окладз 

урахуванням 
тдвищення 
на 11% для 
НИН, грн.

Мюячний 
оклад з 

урахуванням 
тдвищення 
на 10% для 

ПП, грн.
1нститути (центри) тслядипломно! 
освпги, тдвищення квал1фкацп, 
перетдготовки, удосконалення

директор, завщувач, посади яких 
вщнесено до науково-педагопчних 
посад

21 11138 12363 —

директор, зав!дувач, посади яких 
вщнесено до педагопчних посад

17-18 8679-9287 — 9547- 10216

завщувач лаборатори (кабшету) 13-14 6567-7001 — 7224-7701

Центр перетдготовки та тдвищення 
квал!ф1кацн пращвниюв оргашв 
державно! влади, оргашв мюцевого 
самоврядування, державних
пщприемств, установ та оргашзащй

директор (завщувач) 22 11746 — —

Начальник планово-фшансового вщдыу Р.В. Жуйкова



Схема 
тарифних розряд!в посад кер!вник1в шших структурних шдроздьпв, фах!вц1в i

техшчних службовцш 
Кигвського национального торговельно-економ!чного университету 

з 01 грудня 2021 року
Найменування посад Тарифш 

розряди
Мюячний оклад, 

грн:
Провщш фах!вщ 10 5265

Фах1вщ : 9 5005
- I категорп 8 4745
- II категорп 7 4455
- без категорп

Техшки Bcix спещальностей: 7 4455
- I категори 6 4195
- II категорп 5 3934
- без категорп

Старший лаборант, який мае повну вищу освпу
- у вищих навчальних закладах III-IV р!вшв акредитаци 6 4195
- у вищих навчальних закладах I-П р!вшв акредитаци 5 3934

Майстер**, майстер контрольний, мехашк, 
виконавець робгт 5-7 3934-4455

Зав1дувач: центрального складу, канцеляри, 
господарства 7-8 4455-4745

Завщувач: гуртожитку, apxisy, складу, приймального пункту 
в навчально-виробничих майстернях, як! надають послуги 
населению 6-7 4195-4455

Зав1дувач: кошювально-розмножувального бюро, фонотеки, 
експедицп, фотолабораторий, камери схову, машинописного 
бюро 6 4195

Стариц*: виконавець роб!т, начальник дгльнищ, 
майстер, майстер контрольний 6-8 4195-4745

Старшк товарознавець, шспектор, диспетчер, адмппстратор, 
касир; шеф-кухар 5-6 3934-4195

1нспектор навчального (навчально-методичного) вщдыу 5 3934

Оператор кошювальних i розмножувальних машин, 
шдбирач довщкового та шформащйного матер!алу, 
диспетчер, диспетчер факультету 4-5 3674-3934
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працюс з шоземним текстом, перекладач-секретар слшого 
викладача (вчителя), старший лаборант вищого навчального 
закладу 5 3934

Касир, стенографютка II категорп, друкарка I категорп, 
адмшютратор, шспектор, шкасатор, комендант, секретар- 
друкарка, секретар, оператор комп’ютерного набору, 
дшовод, коректор, секретар навчального (навчально- 
методичного) вщплу, лаборант, друкарка II категорп, 
секретар-стенографютка, експедитор з перевезення 
ванталбв, оператор диспетчерсько!1 служби, старший 
табельник, паспортист, статистик, секретар навчальног 
частини, агент з постачання, експедитор, кресляр, нарядник, 
таксувальник, читець, apxisapiyc 4-5 3674-3934

Табельник, облпсовець, рах!вник, калькулятор 4 3674

* Тарифы! розряди старших товарознавщв, яга мають освпньо-квал!ф1кащйний ргвень мапстра 
або спещалюта (до введения в дно Закону Украши «Про осв!ту» - вищу освпу), установлюються 
на piBHi тарифних розряд!в спещалюпв I категорп, а товарознавцям, яга мають освпньо- 
квал!фшащйний р!вень мапстра або спещалюта (до введения в д!ю Закону Украши «Про освпу» 
- вищу освпу), - на piBHi тарифних розряд!в фах!вщв (без категорп1).

* * Taxi розряди встановлюються навчальним майстрам вищих навчальних заклад!в III-IV ргвшв 
акредитацп.

Начальник планово-фшансового вщдглу Р.В. Жуйкова
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тарифних розряддв та посадових оклад!в посад робггнишв 
Кшвського национального торговсльно-економячного ушверситету 

з 01 грудня 2021 року
Найменування посад Тарифш 

розряди
Мтсячний 
оклад, грн:

Куб1вник, кур’ер, в!зник, сатураторник, вантажник, робггник з 
обслуговування лазн!, береговий : матрос, робпник; возш, опалювач, 
конюх, шдсобний робинии, гардеробник, швейцар, дв1рник, садгвник, 
свплокошювальник, склографют (ротаторник), склопротиральник, 
прибиральник територп, натирая подлоги

1 2893

Старпп берегов!: матрос, робиник; сторож, дезинфектор, кастелянка, 
ком!рник, матрос-рятувальник, монтажник фшьмокопш, палпурник, 
прибиральник смгггепровод1в, прибиральник службових примщень

1-2 2893-3153

ЗИфтер при швидкосп руху л!фт!в:
вщ 2,5 до 5 м/сек 1 2893
вщ 5 до 7 м/сек 2 3153
понад 7 м/сек 3 3414

Старший ком!рник, водш самохщних мехашзм1в, водш електро- та 
автов!зка, водш транспортно-прибирально! машини, перукар, швачка, 
оператор пульта керування кшоустановкою, реставратор фшьмокопш, 
електроосв!тлювач, котювальник, черговий гуртожитку

1-3 2893-3414

Фшьмоперев1ряльник:
I категорп 3 3414
II категорп 2 3153
III категорп 1 2893

Машишст 1з прання та ремонту спецодягу (бшизни) 2 3153

Оператор : електронно-обчислювальних машин, обчислювальних 
машин, апаратгв мпсрофшьмування та коптовання, люник

2-4 3153 -3674

Старший оператор електронно-обчислювальних машин 4-5 3674-3934

Кшомехашк, машишст сцени:
I категорп 5 3934
II категорп 3 3414
III категорп 2 3153

Зоолаборант серпентарто, ко\прник, зайнятий на складах кислот i 
х!м!кат!в, оператор газових котелень, робггник з благоустрою (на 
роботах з прибирания нечистот уручну), ремонтник висотних частин 
будинюв, ремонтник спортивно! збро!, ремонтник спортивних суден, 
роби-ник з комплексного обслуговування i ремонту будинюв, споруд i 
обладнання, при виконанш робп? з 2-5 професш

2-5 3153 -3934

Пом1чник вихователя 5-6 3934-4195

Робпник, зайнятий комплексним обслуговуванням i ремонтом буд1вель, 
споруд i обладнання, при виконанш робп з 6 i бшьше професш , 
настроювач музичних шструмеппв

5-8 3934-4745

Начальник планово-фшансового вщдшу
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Схема 
тарифних розряд!в та посадових оклад!в 

професш робггнивдв 
Кшвського национального торговельно-економ1чного ушверситету 

з 01 груд ня 2021 року

Найменування посад Тарифш 
розряди

Млсячний 
оклад, грн

Робпники I - VI квал1ф1кащйних розряд!в, зайняп: 2-5 3153-3934

ремонтом та обслуговуванням водопровщних та 
канал1зац1йних систем, ремонтом та виготовленням мебл!в 
та шших вироб!в з деревини, ремонтом та виготовленням 
взуття, експлуатащею та обслуговуванням котелень;
ремонтом та обслуговуванням технолопчного обладнання та 
електрообладнання;
у буд1вництв1, на ремонтно-буд!вельних i ремонтно- 
монтажних роботах та робпники навчально-виробничих 
(навчальних) майстерень:

- I розряд 2 3153
- II розряд 2-3 3153 -3414
- III розряд 2-3 3153-3414
- IV розряд 3 3414
- V розряд 4 3674
- VI розряд 5 3934

Kyxapi:
- 3 квал1ф1кащйного розряду 3 3414
- 4 квал!ф1кащйного розряду 4 3674
- 5 квал!ф1кащйного розряду 5 3934
- 6 квал1ф1кац1йного розряду 6 4195

1нпп виробнич! робпники громадського харчування 
(в тому числе буфетники)

2-5 3153 -3934

Начальник планово-фшансового тяддьту
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Схема
тарифних розря.цв професш пращвниюв автомобшьного транспорту 

КиТвського нащонального торговельно-економ!чного ушверситету
з 01 грудня 2021 року

1. Воды автомобипв (важк! вантажш автомобш з великою вантажошдйомшстю та вантажш автомобш!)

Таблиця 1

Вантажо- 
пщйомшсть 

(тонн)

Тарифш розряди за трупами автомобиле

1-ша трупа 2-га трупа 3-тя трупа
Бортов! автомо- бил та 
автомобш! - фургони 
загального призначення

Спец!ал!зоваш та 
спец! альт автомобш!: 
самоскиди, цистерни, 
рефрижератори, 
контейнеровози, пожежш, 
техдопомоги, 
сшгоприбиральш, 
поливальш, автокрани, 
автонавантажувач! та шш! 
сщельш тягач! з причепами

Автомобип для 
перевезень цементу, 
отрутох!м!кат!в, трушв, 
безводного ам!аку, 
ам!ачно! води, смгття, що 
гние, асешзацшних 
вантаж!в

Тарифш 
розряди

Мюячний 
оклад, грн:

Тарифш 
розряди

М!сячний 
оклад, грн:

Тарифш 
розряди

Мзсячний 
оклад, грн:

До 1,5 2 3153 3 3414 4 3674
Вщ 1,5 до 3 2 3153 3 3414 4 3674
В1д 3 до 5 3 3414 4 3674 5 3934
В!д 5 до 7 3 3414 4 3674 5 3934
Понад 7 4 3674 4 3674 5 3934

Таблиця 2
2. Води автомобЫв (автомобш! / кр!м вантажних / та фургони)

Клас автомобшя Робочий 
об’ем 

двигуна 
(у лирах)

Тарифш розряди
Загальш При робот! на легкових 

таксомоторах у м!стах з 
чисельшстю населения 
500 тис.чолов!к i бшьше, на 
саштарних автомоб!лях (кр!м 
швидко! медично! допомоги)

тарифш 
розряди

мюячний 
оклад, грн:

тарифы! 
розряди

мгсячний 
оклад, грн:

Особливо малий i 
малий до 1,8 2 3153 3 3414

Середшй в!д 1,8 до 3,5 3 3414 4 3674

Великий понад 3,5 4 3674 5 3934
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Таблица 3

Клас автомобыя

Габаритна 
довжина 
автобуса 
(метр!в)

Тарифш розряди
Загальш При робот! на мшьких та 

екскурсшних маршрутах з 
чисельшстю населения 500 тис. 
чолов!к i бшыпе, на саштарних 
автобусах (кр!м швидко!’ 

.допомоги)
тарифш 
розряди

Мшячний 
оклад, грн:

тарифш 
розряди

Мюячний 
оклад, грн:

Особливо малий До 5 2 3153 3 3414

Малий До 7,5 3 3414 4 3674

Середшй До 9,5 4 3674 5 3934

Великий Понад 9,5 5 3934 5 3934

1. Води мототранспортних 3aco6iB - 2 тарифний розряд, посадовий оклад - 3153
4. Начальник автотранспортного пщроздшу з рухомим складом

вщ 50 до 100 - 8 тарифний розряд, посадовий оклад - 4745
5. Старший мехашк (мехашк), який здшснюе кер!вництво

автотранспортним пщроздшом з рухомим складом :
вщ 25 до 50 наявних автомобиле,
шляхових машин - 5 тарифний розряд, посадовий оклад - 3934
вщ 15 до 25 наявних автомобшв,
шляхових машин - 4 тарифний розряд, посадовий оклад - 3674

Начальник планово-фшансового вщдыу Р.В. Жуйкова
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Схема 
тарифних розряд!в посад кер!вних пращвниюв науково-дослщних шститупв 

(центр!в), lx (Jii.iia.iiB, шших наукових уставов i оргашзацш 
з 01 трудна 2021 року

Найменування посад Тарифш 
розряди

Мюячний 
посадовий 
оклад, грн:

Директор науково-дослщного шституту (центру) 18-22 9287-11746

Директор финалу науково-дослщного шституту 16-21 8071-11138

Директор (начальник, завщувач) науково! установи, оргашзацп 17-20 8679- 10531

Зав1дувач науково-дослщного вщдщу (в1дцшення, лабораторц) 
науково-дослщного шституту (центру), його финалу;
учений секретар науково-дослщного шституту

17-20 8679- 10531

Завщувач науково-дослщного вщцыу (лабораторц) науково!' 
установи, оргашзацп'

16-18 8071 -9287

Завщувач науково-дослщного сектору (лабораторц1), що 
входить до складу науково- дослщного вщдиу (вщщлення, 
лабораторц) науково-дослщного шституту (центру), його 
финалу; учений секретар фйпалу науково-дослщного шституту

16-19 8071 -9894

Завщувач науково-дослщного сектору (групи), що входить до 
складу науково-дослщного вщщлу (лабораторй) науково! 
установи, оргашзацп

14-17 7001-8679

Завщувач (начальник) вщдшу науково-дослщного шституту 
(центру), його фпйалу: патентно-лщензшного, стандартизаций 
науково-техшчно! шформацп, який виконуе наукову, науково- 
техшчну або науково-оргашзащйну роботу

17-19 8679 - 9894

Завщувач (начальник) сектору (бюро, групи), який входить до 
складу патентно-лщензшного, стандартизацп, науково- 
техшчно! шформацй в1ддийв науково-дослщного шституту 
(центру), його финалу, який виконуе наукову, науково- 
техшчну або науково-оргашзацшну роботу

14-18 7001-9287

Головний шженер науково! установи, оргашзацп 16-19 8071 -9894

Головний шженер (конструктор, технолог, архиектор) проекту 
науково! установи, оргашзацп

15-18 7464-9287



Найменування посад Тарифш 
розряди

М1СЯЧНИЙ 

посадовий 
оклад, грн:

Завщувач (начальник): конструкторського, технолопчного, 
проектного, розвщувального, техшчного, виробничого та 
шших основних структурних пщроздшв, архкектурно- 
планувально!’ майстерш науково! установи, оргашзацп; 
завщувач (начальник) вщдыу: патентно-лщензшного, 
стандартизацп, науково-техшчно! шформацп, який виконуе 
наукову, науково-техшчну або науково-оргашзацшну роботу в 
науковш установи оргашзацп

15-18 7464-9287

Головин архитектор, металург, мехашк, енергетик, економкт, 
метролог та шип головш фах!вщ в основних вщдщах 
вщдшеннях, лаборатор!ях), архкектурно-планувальних 
майстернях науково! установи, оргашзацп

15-17 7464-8679

Завщувач вцццлу охорони пращ 14-15 7001-7464

Завщувач вцццлу: кадр!в, планового, юридичного, 
м!жнародних зв’язюв, матер!ально-техшчного постачання, 
експлуатацшно-техшчного

10-12 5265-6133

Завщувач вцццлу: режимно-секретного, редакщйно- 
видавничого, патентно-лщензшного, стандартизацп, науково- 
техшчно! шформацп

9-10 5005 - 5265

Завщувач господарського вщдшу 8-9 4745 - 5005

В оргашзащях, як! виконують у великому обсяз! архпектурш й архгтектурно-планувальш робота, 
тарифний розряд головного архитектора встановлюеться на piBHi тарифного розряду головного 
шженера оргашзацп. Посадовий оклад головного дизайнера проекту встановлюеться в posMipi, 
передбаченому для заступника головного конструктора проекту.

Начальник планово-фшансового вщдиту Р.В. Жуйкова



Схема
тарифних розря,>!в посад кер!вних пращвниюв науково-дослщних частин 

вищих навчальних заклад!в III-IV р!вшв акредитаци та науково-дослщних 
шститупв у склад! КиУвського нащонального торговельно-економ!чного ушверсптегу 

________________________________ з 01 грудня 2021 року_______ ___________
Найменування посад Тарифш 

розряди
МЗсячний 
оклад, грн

Завщувач (начальник): науково- дослщно! частини вищого навчального 
закладу III-IV р!вшв акредитаци, директор (начальник, завщувач) 
науково-дослщного шституту в склад! вищого навчального закладу III- 
IV р!вн1в акредитаци

17-20 8679- 10531

Завщувач науково-дослщного в!дд!лу (лаборатори) науково-дослщно! 
частини вищого навчального закладу III-IV р!вн!в акредитаци, науково- 
дослщного шституту в склад! вищого навчального закладу III-IV р !bii!b 
акредитаци, учений секретар науково-дослщно! частини вищого 
навчального закладу
III-IV piBHtB акредитаци

16-18 8071 -9287

Завщувач науково-дослщного сектору (лаборатори, групи), що входить 
до складу науково-дослщного вщдшу (лаборатори) науково-дослщно!' 
частини вищого навчального закладу III-IV р!вшв акредитаци, науково- 
дослщного !нституту у склад! вищого навчального закладу III-IV р!вшв 
акредитаци

15-17 7464 - 8679

Головний !нженер у науково-дослщнш частин! вищого навчального 
закладу III-IV р!вшв акредитаци та науково-дослщному шститут! у 
склад! вищого навчального закладу III-IV р!вшв акредитаци

16-19 8071 -9894

Головний шженер (конструктор, технолог, архитектор) проекту в 
науково-дослщнш частин! вищого навчального закладу Ш-IV р!вшв 
акредитаци

15-18 7464 - 9287

Зав!дувач (начальник): конструкторського, технолопчного, проектного, 
розвщувального, техшчного, виробничого та шших основних 
структурних пщроздипв, архггектурно-планувально! майстерш; 
завщувач (начальник) вщдшу: патентно-лщензшного, стандартизацп, 
науково-техшчно! шформацп, який виконуе наукову, науково-техшчну 
або науково-оргашзащйну роботу

15-17 7464 - 8679

Головний архитектор, металург, мехашк, енергетик, економют, метролог 
та шпй головш фах!вц! в основних вщдшах (вщдшеннях, лаборатор!ях),

15-17 7464-8679

арх!тектурно-планувальних майстернях установи, оргашзацп

Завщувач вщдшу охорони пращ

14 7001

Завщувач вщдшу: кадр!в, планового, юридичного, мЬкнародних 
зв'язюв, матер!ально-техшчного постачання, експлуатацшно-техшчного

И 5699

Зав!дувач в!дд!лу: режимно-секретного, редакщйно-видавничого, 
патентно-лщензшного, стандартизацп, науково-техшчно! шформацп

10 5265

Завщувач господарського вщдшу 8-9 4745 - 5005

Начальник планово-фшансового вщдьчу Р.В. Жуйкова

E:\101_2\Posadovi okladu\NMO-537_2()21\ra6al8.doc



Схема
тарифних розряд!в та посадових оклад!в посад наукових та шших пращвникзв, яка 

проводить пауков! та науково-техшчш розробки, науково-дослщних шститупв, i'xnix 
фипй, iniiinx наукових уставов i орган!зацш, уауково - дослщних шститупв у склад! 
вищих навчальних заклад!в III-IV р!вшв акрсдитацп, науково-дослщних частик, 
науково-дослщних сектор!в, проблемних науково-дослщних лабораторш вищих 

навчальних з а к л :u i в III-IV р!вшв акредитацп 
з 01 грудня 2021 року

Найменування посад Тарифш 
розряди

Мтсячний 
посадовий оклад, 

грн

Головний науковий ствробиник 17-20 8679- 10531

Провщний науковий сшвробггник 15-19 7464-9894

Старший науковий сшвробпник 14-18 7001 -9287

Науковий сшвробггник 12-17 6133-8679

Молодший науковий сшвробггник 10-15 5265 -7464

Пращвники, як! проводить пауков! та науково- 
техшчш розробки

Провщш фах!вщ * 9-14 5005-7001

Фах!вц! * :
- I категори 12-13 6133-6567
- II категори 11-12 5699-6133
- III категори 8-11 4745-5699

Стажист-дослщник 12 6133

Техшки вс!х спещальностей:
- I категор!!' 9-10 5005 - 5265
- II категорй' 8-9 4745 - 5005
- III категори 7-8 4455-4745

* Конкретний тарифний розряд установлюеться кер!вником науково-дослщно! (науково!) 
установи (шдроздшу) залежно вщ квал!ф!кащйних вимог.

Начальник планово-фшансового вцццлу

E:\101_2\Posadovi okladu\NMO-557J021\ra6n20 .doc



Схема
тарифних розряд!в посад та посадових оклад!в кер!вних та науково-педагоНчних прац!вник!в 

КиТвського нацюнального торговельно-економ!чного университету з 01 грудня 2021 року

Найменування посад
Тарифы 
розряди

Базовий 
посадовий оклад, 

грн

Посадовий 
оклад з урахуванням 

п!двищення 
на 11 %, 

грн

Ректор 23-24 12353-12613 13712-14000

Директор ф!л!алу 19-20 9894- 10531 10982-11689

Декан • 20-22 10531 - 11746 11689-13038

Кер!вник навчально-наукового або науково-виробничого 
!нституту (центру) 15-21 7464-11138 8285-12363

Зав!дувач кафедри (професор) 20-21 10531 -11138 11689-12363

Професор 20 10531 11689

Доцент 19 9894 10982

Старший викладач 17 8679 9634

Викладач, асистент 16 8071 8959

Викладач-стажист 15 7464 8285

Науково-педагопчним прац!вникам, яю обран! чи призначен! на посади професор!в чи доцент!в, але 
не мають в!дпов!дного вченого звання, один раз строкой до двох рок!в в!д часу першого обрання чи 
призначення встановлюються в!дпов!дно тарифы розряди та посадов! оклади у таких розм!рах:

Особам 13 числа науково-педагопчних прац!вник!в, як! не мають вченого звання професора, за 
зав!дування кафедрою встановлюеться доплата до посадового окладу в залежност! вщ посади науково- 
педагопчного прац!вника в наступних розм!рах:

професор 20 10531 11689

доцент 19 9894 10982

Найменування посади Розм!р доплат, грн.
- професор
- доцент
- старший викладач

674 
707-1381 

1926

Начальник планово-фЫансового в!дд!лу

SHEMYPONPP.2021.xls

Р.В. Жуйкова

Схема ПО, 01.12.21



СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАД1В
кер!вних прац!вник1в б|бл!отеки та центру культури I дозв!лля 

КиТвського нацюнального торговельно-економ!чного ушверситету 
з 01 грудня 2021 року

Найменування посад
Тарифний 

розряд
Мюячний 

посадовий оклад, 
грн..

Б1БЛЮТЕКА, 1 група :

Директор б!блютеки 15-16 7464 - 8071

Завщувач бЮлютеки 13-15 6567 - 7464

Завщувач вщдту 12-14 6133-7001

Завщувач сектору 11 -13 5699 - 6567

Головний : б!блютекар 
б!блюграф 
методист

11-13 5699 - 6567

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ 1 ДОЗВ1ЛЛЯ -
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР,
III група :

Директор 13-14 6567 - 7001

Головний режисер 12-13 6133-6567

Начальник планово-фЫансового 
вщдту

E:\MoT документиХНаказ про введения посадових оклад1в\Б1бл1отека, KynbTypaXNAKAZ 702.doc



СХЕМА 
посадових оклад!в фах!вц!в та кер!вник1в б>бл!отеки 

та центру культури в дозвшля 
Кшвського нацюнального торговельно-еконоыпчного ужверситету 

____________________з 01 грудня 2021 року _______________
Найменування посади Тарифний 

розряд
Мюячний 

посадовий 
оклад, 

грн

Мюячний 
посадовий оклад 

з урахуванням 
пщвищення 
на 10% для 

педагопчних 
прац!вник!в, 

грн
Б1БЛ1ОТЕКА :

Bi6niomeKapi, б/блюграфи, методисти, 
редактора, художники:

- провщн! 9-12 5005-6133

- 1 категори 8-11 4745 - 5699

- II категори 8-10 4745 - 5265

без категорн 8-9 4745 - 5005

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ 1ДОЗВ1ЛЛЯ - 
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР

Кер1вник художн!й 8-12 4745-6133 5220 - 6746

Кер1вники: студ!й, колектив!в (за видами 
мистецтва i народно! творчост!), музично! 
частини дискотеки, гуртюв самод!яльних 
об”еднань (клуб!в за 1нтересами) 7-10 4455 - 5265 4901 - 5792

Акомпан1атори 9 5005 5506

Завщувач костюмерноТ 5-8 3934-4745

Осв1тлювач (який веде розробку схем 
освгтлення)

4-5 3674 - 3934

E:\Moi документи\Наказ про введения посадових оклад!в\Б1блютека, культура\НАКА2 702.doc

Начальник планово-ф!нансового 
в!дд!лу в.Жуйкова


