МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ
26.01.2012

№ 67

Про внесення зміни до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 26.09.2005 №557
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 10
«Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» НАКАЗУЮ:
1.Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за №1130/11410 (із
змінами), таку зміну:
абзац перший примітки 1 додатка 1 до наказу викласти в такій редакції:
«1. У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з
розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного
розряду з 1 січня – 773 гривні, з 1 квітня – 794 гривні, з 1 липня – 802 гривні, з 1
вересня – 807 гривень, з 1 жовтня – 823 гривні, з 1 грудня – 839 гривень.».
2.Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у
штатному розписі установи установити посадові оклади (тарифні ставки)
працівників з 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2012 р. відповідно у
таких розмірах:
першого тарифного розряду – 1073, 1094, 1102, 1118 і 1134 гривні;
другого тарифного розряду – 1078, 1099, 1107, 1123 і 1139 гривень;
третього тарифного розряду – 1088, 1109, 1117, 1133 і 1149 гривень;
четвертого тарифного розряду – 1098, 1119, 1127, 1143 і 1159 гривень;
п'ятого тарифного розряду – 1108, 1129, 1137, 1153 і 1169 гривень.
3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і
застосовується з 1 січня 2012 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра –
керівника апарату Кулікова П. М.
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