
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ  
 

26.01.2021 Миколаїв № 32 

 

Про підвищення посадових 

окладів (тарифних ставок) 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 

2021 року № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери», виходячи з того, що з 1 січня 

2021 р. по 30 листопада 2021 р. посадовий оклад (тарифна ставка) працівника І 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки визначається у розмірі 2670 грн, з 1 

грудня 2021 р. по 31.12.2021 р. – 2893 грн 

НАКАЗУЮ: 

1. Установити з 1 січня по 30 листопада 2021 року посадові оклади (тарифні 

ставки) працівникам відповідно до присвоєних тарифних розрядів у 

розмірах: 

1 тарифного розряду – 2670 грн; 

2 тарифного розряду – 2910 грн; 

3 тарифного розряду – 3151 грн; 

4 тарифного розряду – 3391 грн; 

5 тарифного розряду – 3631 грн; 

6 тарифного розряду – 3872 грн; 

7 тарифного розряду – 4112 грн; 

8 тарифного розряду – 4379 грн; 

9 тарифного розряду – 4619 грн; 

10 тарифного розряду – 4859 грн; 

11 тарифного розряду – 5260 грн; 

12 тарифного розряду – 5660 грн; 

13 тарифного розряду – 6061 грн; 

14 тарифного розряду – 6461 грн; 

15 тарифного розряду – 6889 грн; 

16 тарифного розряду – 7449 грн; 

17 тарифного розряду – 8010 грн; 



 

 

18 тарифного розряду – 8571 грн; 

19 тарифного розряду – 9131 грн; 

20 тарифного розряду – 9719 грн; 

21 тарифного розряду – 10280 грн; 

22 тарифного розряду – 10840 грн; 

23 тарифного розряду – 11401 грн; 

24 тарифного розряду – 11641 грн. 

2. Установити з 1 грудня по 31 грудня 2021 року посадові оклади (тарифні 

ставки) працівникам відповідно до присвоєних тарифних розрядів у 

розмірах:  

1 тарифного розряду – 2893 грн; 

2 тарифного розряду – 3153 грн; 

3 тарифного розряду –3414 грн; 

4 тарифного розряду – 3674 грн; 

5 тарифного розряду – 3934 грн; 

6 тарифного розряду – 4195 грн; 

7 тарифного розряду – 4455 грн; 

8 тарифного розряду –  4745грн; 

9 тарифного розряду – 5005 грн; 

10 тарифного розряду – 5265 грн; 

11 тарифного розряду – 5699 грн; 

12 тарифного розряду – 6133 грн; 

13 тарифного розряду – 6567 грн; 

14 тарифного розряду – 7001 грн; 

15 тарифного розряду – 7464 грн; 

16 тарифного розряду – 8071 грн; 

17 тарифного розряду – 8679 грн; 

18 тарифного розряду – 9287 грн; 

19 тарифного розряду – 9894 грн; 

20 тарифного розряду – 10531 грн; 

21 тарифного розряду – 11138 грн; 

22 тарифного розряду – 11746 грн; 

23 тарифного розряду – 12353 грн; 

24 тарифного розряду – 12613 грн. 

3. Установити посадовий оклад першого проректора, проректорів на 5 % нижче 

посадового окладу ректора, головному бухгалтеру – на 10 % нижче 

посадового окладу ректора, помічнику ректора на – 40% нижче посадового 

окладу ректора, заступникам головного бухгалтера – на 5% нижче 

посадового окладу головного бухгалтера, заступника директора 



 

 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського» на 5 % нижче 

посадового окладу директора. 

4. Підвищити з 01.01.2021 р. на 11 відсотків посадові оклади науково-

педагогічних працівників університету, перелік посад яких затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про 

затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників» (постанова КМУ від 23.01.2019 р. № 36 «Про підвищення 

посадових окладів науково-педагогічних працівників»). 

5. Підвищити з 01.01.2021 р. на 10 відсотків посадові оклади (ставки заробітної 

плати) педагогічних працівників університету та Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського» (постанова КМУ від 10 липня 

2019 р. № 695 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 січня 2018 р. № 22»). 

6. Підвищити з 01.01.2021 р. посадові оклади педагогічних працівників коледжу 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. № 643 

«Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок 

заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності 

у співвідношенні до тарифної ставки». 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера 

Тогоєву Г. М. 

 

 

Ректор          В. Д. Будак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт наказу вносить: 

Головний бухгалтер  

___________ Г. М. Тогоєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор 

__________ А. В. Овчаренко 
Юрисконсульт 

__________ О. Ю. Тимошенко

 


