
АНАЛІЗ зарплати по категоріям (2014 р.) 

 

Розмір  заробітної плати директора загальноосвітнього навчального закладу  

 
грн. 

  
з 1 січня 2014 

року 

посадовий оклад  (15 т.р. - директор)              2198,00 

9 годин педагогічного навантаження (12 т.р. - вчитель) 903,00 

надбавка за вислугу років (30%) 659,40 

надбавка за вислугу років (30%) на пед.наваниаження 270,90 

обов'язкова надбавка (20%) за престижність 439,60 

обов'язкова надбавка  (20%) за престижність на 

пед.навантаження 
180,60 

муніципальна надбавка з бюджету міста , директору (50%) 1099,00 

муніципальна надбавка з бюджету міста, вчителю( 20%) 180,60 

Всього нараховано  5931,10 

До виплати 4859,94 

 

 

  



Розмір  заробітної плати вчителя (вищої категорії) загальноосвітнього  

навчального закладу    

грн. 

12 тарифний розряд з 1 січня 2014 року 

посадовий оклад                         1806,00 

за  перевірку зошитів (15%) 270,90 

за класне керівництво (20%) 361,20 

за кабінет (10%) 180,60 

надбавка за вислугу років (30%) 541,80 

обов'язкова надбавка  за престижність(20%) 361,20 

муніципальна надбавка з бюджету міста (20%) 361,20 

Всього нараховано  3882,90 

До виплати 3181,65 

  

Розмір  заробітної плати вчителя (без категорії) загальноосвітнього  

навчального закладу    

  грн. 

9 тарифний розряд з 1 січня 2014 року 

посадовий оклад                           1474,00 

за  перевірку зошитів (15%) 221,10 

обов'язкова надбавка  за престижність(20%) 294,80 

муніципальна надбавка з бюджету міста (20%) 294,80 

Всього нараховано  2284,70 

До виплати 1872,08 

 

  



Розмір  заробітної плати технічного працівника загальноосвітнього 

навчального закладу  

   

Технічний працівник з 1 січня 2014 року 

1 посадовий оклад (1 т.р.) 1218,00 

2 Доплата за шкідливість  121,80 

3 
муніципальна надбавка з бюджету міста 

(20%) 
243,60 

4 Всього нараховано  1583,40 

5 До виплати 1297,38 

 

  



Розмір  заробітної плати вихователя (вищої категорії) дошкільного 

навчального закладу   

  
грн. 

  З 1 січня 2014 року 

12 тарифний розряд на ставку  

на 0,875 ставки 

(короткі 

групи) 

посадовий оклад  1806,00 1580,25 

вислуга років (30%) 541,80 474,08 

обов'язкова надбавка  за престижність(20%) 361,20 316,05 

муніципальна надбавка з бюджету міста (20%) 361,20 316,05 

Всього нараховано                3070,20 2686,43 

До виплати 2515,72 2201,26 

   

Розмір  заробітної плати вихователя (без категорії) дошкільного 

навчального закладу   

  
грн. 

  З 1 січня 2014 року 

9 тарифний розряд на ставку  

на 0,875 ставки 

(короткі 

групи) 

посадовий оклад  1474,00 1289,75 

вислуга років (10%) 147,40 128,98 

обов'язкова надбавка  за престижність(20%) 294,80 257,95 

муніципальна надбавка з бюджету міста (20%) 294,80 257,95 

Всього нараховано                2211,00 1934,63 

До виплати 1811,69 1585,24 

 

  



Розмір  заробітної плати завідувача дошкільного навчального 

закладу   

  

  З 1 січня 2014 року 

14 тарифний розряд на ставку  

посадовий оклад  2062,00 

вислуга років (30%) 618,60 

обов'язкова надбавка  за 

престижність(20%) 
412,40 

муніципальна надбавка з бюджету міста 

(20%) 
412,40 

Всього нараховано                3505,40 

До виплати 2872,30 

 


