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НАКАЗ

О і , Львів У

Про зміни в оплаті праці

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2019 рік», абзацу третього примітки 1 Додатку 1 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з 
урахуванням змін, внесених постановою Кабінету міністрів України від 
28.12.2016р. «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери», згідно з приміткою 2 до додатку 1 до 
наказу від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та 
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ 
освіти та наукових установ»

НАКАЗУЮ:

1. Установити з 1 січня 2019 року мінімальну заробітну плату:
- у місячному розмірі -  4173 гривні;
- у погодинному розмірі -  25,13 гривні.

2. Установити з 1 січня 2019 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників 
відповідно у таких розмірах:

1 тарифного
2 тарифного
3 тарифного
4 тарифного
5 тарифного
6 тарифного
7 тарифного
8 тарифного
9 тарифного

розряду
розряду
розряду
розряду
розряду
розряду
розряду
розряду
розряду

1921
2094
2267
2440
2613
2785
2958
3150
3323

гривня;
гривні;
гривень;
гривень;
гривень;
гривень;
гривень;
гривень;
гривні;



10 тарифного
11 тарифного
12 тарифного
13 тарифного
14 тарифного
15 тарифного
16 тарифного
17 тарифного
18 тарифного
19 тарифного
20 тарифного
21 тарифного
22 тарифного
23 тарифного
24 тарифного
25 тарифного

розряду 
розряду 
розряду 
розряду 
розряду• 
розряду■ 
розряду■ 
розряду■ 
розряду - 
розряду - 
розряду - 
розряду - 
розряду - 
розряду■ 
розряду■ 
розряду■

- 3784 гривні;
- 4073 гривні; 
-4361 гривня;
- 4649 гривні;
- 4956 гривень;
- 5360 гривень; 
-5763 гривень; 
•6166 гривень;
6570 гривень; 

■ 6992 гривні;
• 7396 гривні;
• 7799 гривень;
• 8203 гривень; 
■8376 гривень;
8664 гривень.

3. У разі, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну 
норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної 
заробітної плати, бухгалтерії університету проводити доплату до рівня 
мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з 
виплатою заробітної плати.

4. Забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують 
заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом 
встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, 
відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника,
результатів його роботи.

5. Бухгалтерії університету провести зміни з 01 січня 2019р.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера 
Демків М.І.

Ректор В.В. Стибель

Візи:

Головний бухгалтер

Демків М.І.

Провідний юрисконсульт 

В.Ю. Кравець

Підготувала

Заступник головного бухгалтера 

Шеремета С.В.



Д одаток 2
до наказу М іністерства освіти і науки У країни від 
26.09.05р. № 557

Р О З М І Р И

погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять

Контингент

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника І
тариф ного розряду

професор

01.01.2019

доктор наук

01.01.2019

доцент або 
кандидат наук

01.01.2019

особи, які не маю ть 
наукового ступені

01.01.2019

Учні ш кіл, проф есійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, 
студенти вищ их навчальних закладів І та II рівня акредитації та інші 
аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які 
займаю ть посади, що відповідаю ть освітньо-кваліф ікаційному рівню  
молодш ого спеціаліста, бакалавра.
П ерепідготовка кадрів з видачею  диплом а молодш ого спеціаліста, 
бакалавра

96,82 76,65 65,31 54,75

Студенти вищ их навчальних закладів III та  IV рівня акредитації 179,61 141,96 109,51 87,41

Аспіранти, слухачі курсів, які займ аю ть посади, що відповідаю ть 
освітньо-кваліф ікаційному рівню  спеціаліста, магістра. 
П ерепідготовка кадрів з видачею  диплом а спеціаліста, магістра

207,08 163,86 131,01

П римітка: С тавки погодинної оплати вклю чаю ть оплату за дні відпустки 

Ректор ( ) 1/̂Стибель В.В. Головний бухгалтер &

109,50

Демків М.І.


