
Орієнтовний розмір  заробітної плати вихователя (вищої категорії) дошкільного 

навчального закладу   

     

  
З 1 січня 2015 

року 

З 1 вересня 2015 

року 

12 тарифний розряд 
на 

ставку  

на 0,875 

ставки 

(короткі 

групи) 

на 

ставку  

на 0,875 

ставки 

(короткі 

групи) 

посадовий оклад  1806,00 1580,25 2145,00 1876,88 

вислуга років (30%) 541,80 474,08 643,50 563,06 

обов'язкова надбавка  за престижність(20%) 361,20 316,05 429,00 375,38 

муніципальна надбавка з бюджету міста 

(20%) 
361,20 316,05 429,00 375,38 

Всього нараховано                3070,20 2686,43 3646,50 3190,70 

До виплати 2469,67 2160,96 2933,24 2566,60 

Розмір зростання     463,57 405,64 

Орієнтовний розмір  заробітної плати вихователя (без категорії)  

дошкільного навчального закладу   

  
грн.   

  
З 1 січня 2015 

року 

З 1 вересня 2015 

року 

9 тарифний розряд 
на 

ставку  

на 0,875 

ставки 

(короткі 

групи) 

на 

ставку  

на 0,875 

ставки 

(короткі 

групи) 

посадовий оклад  1474,00 1289,75 1751,00 1532,13 

вислуга років (10%) 147,40 128,98 175,10 153,21 

обов'язкова надбавка  за престижність(20%) 294,80 257,95 350,20 306,43 

муніципальна надбавка з бюджету міста 

(20%) 
294,80 257,95 350,20 306,43 

Всього нараховано                2211,00 1934,63 2626,50 2298,20 

До виплати 1778,52 1556,02 2112,75 1848,68 

Розмір зростання     334,23 292,66 

 



Орієнтовний розмір  заробітної плати завідувача дошкільного навчального 

закладу   

   

  

З 1 січня 

2015 

року 

З 1 вересня 

2015 року 

14 тарифний розряд 
на 

ставку  
на ставку  

посадовий оклад  2062,00 2449,00 

вислуга років (30%) 618,60 734,70 

обов'язкова надбавка  за престижність(20%) 412,40 489,80 

муніципальна надбавка з бюджету міста (20%) 412,40 489,80 

Всього нараховано                3505,40 4163,30 

До виплати 2819,72 3348,96 

Розмір зростання   529,24 

Орієнтовний розмір  заробітної плати помічника вихователя  у дошкільному 

навчальному закладі  

  
грн. 

Помічник вихователя 

з 1 січня 

2015 

року 

З 1 вересня 

2015 року 

посадовий оклад (6 т.р.) 1263,00 1467,00 

Доплата за шкідливість (10%) 126,30 146,70 

муніципальна надбавка з бюджету міста (20%) 252,60 293,40 

Всього нараховано  1641,90 1907,10 

До виплати 1320,74 1534,06 

Розмір зростання   213,32 

 

 

 

 



Орієнтовний розмір  заробітної плати директора загальноосвітнього навчального 

закладу  

  
грн. 

  
з 1 січня 

2015 року 

з 1 вересня  

2015 року 

посадовий оклад  (15 т.р. - директор)              2198,00 2611,00 

9 годин педагогічного навантаження (12 т.р. - вчитель) 903,00 1072,50 

надбавка за вислугу років (30%) 659,70 783,30 

надбавка за вислугу років (30%) на пед.наваниаження 270,90 321,75 

обов'язкова надбавка (20%) за престижність  439,60 522,20 

обов'язкова надбавка  (20%) за престижність на 

пед.навантаження 
180,60 214,50 

муніципальна надбавка з бюджету міста , директору 

(50%) 
1099,00 1305,50 

муніципальна надбавка з бюджету міста, вчителю 

(20%) 
180,60 214,50 

Всього нараховано  5931,40 7045,25 

До виплати 4771,22 5667,20 

Розмір зростання   895,98 

   

Орієнтовний розмір  заробітної плати технічного працівника загальноосвітнього 

навчального закладу  

  
грн. 

Технічний працівник 
з 1 січня 

2015 року 

з 1 вересня  

2015 року 

посадовий оклад (1 т.р.) 1218,00 1378,00 

Доплата за шкідливість (10%) 121,80 137,80 

муніципальна надбавка з бюджету міста (20%) 243,60 275,60 

Всього нараховано  1583,40 1791,40 

До виплати 1273,63 1441,00 

Розмір зростання   167,37 



 

Орієнтовний розмір  заробітної плати вчителя (вищої категорії) 

загальноосвітнього  навчального закладу    

 
грн. 

12 тарифний розряд 
з 1 січня 

2015 року 

з 1 вересня 

2015 року 

посадовий оклад                         1806,00 2145,00 

за  перевірку зошитів (15%) 270,90 321,75 

за класне керівництво (20%) 361,20 429,00 

за кабінет (10%) 180,60 214,50 

надбавка за вислугу років (30%) 541,80 643,50 

обов'язкова надбавка  за престижність(20%) 361,20 429,00 

муніципальна надбавка з бюджету міста (20%) 361,20 429,00 

Всього нараховано  3882,90 4611,75 

До виплати 3123,41 3709,50 

Розмір зростання   586,09 

Орієнтовний розмір  заробітної плати вчителя (без категорії) 

загальноосвітнього  навчального закладу    

  
 

грн. 

9 тарифний розряд 
з 1 січня 

2015 року 

з 1 вересня 

2015 року 

посадовий оклад                           1474,00 1751,00 

за  перевірку зошитів (15%) 221,10 262,65 

обов'язкова надбавка  за престижність(20%) 294,80 350,20 

муніципальна надбавка з бюджету міста (20%) 294,80 350,20 

Всього нараховано  2284,70 2714,05 

До виплати 1837,81 2183,18 

Розмір зростання   345,37 

 


