
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

01.06.2021                                            с.Миколаївка                               № 69-ОД

Про проведення попередньої тарифікації 
педагогічних працівників 
на 2021/2022 навчальний рік

Відповідно до Закону України «Про освіту»,  вимог статті  24 Закону
України  «Про  повну  загальну  середню  освіту»,  Закону  України  «Про
дошкільну освіту», Типових правил внутрішнього розпорядку для державних
навчально-виховних закладів  України,  затверджених  наказом  Міністерства
освіти  і  науки  України  від  20.12.1993  № 455  (зі  змінами)  (п.п.  «е»  п.20),
Інструкції  про  порядок  обчислення  заробітної  плати  працівників  освіти,
затвердженої  наказом  Міністерства  освіти  України  від  15.04.1993  № 102
«Про  затвердження  Інструкції  про  порядок  обчислення  заробітної  плати
працівників  освіти»  (із  змінами  та  доповненнями)  (пункт  63)  та  з  метою
координації забезпечення, раціонального добору та розстановки педагогічних
кадрів у закладах освіти громади, підвищення якості викладання предметів

НАКАЗУЮ:
1.  Створити  робочу  групу  для  проведення  попередньої  комплектації

закладів  освіти  педагогічними  кадрами,  затвердження  проекту  робочого
навчального плану на 2021-2022 навчальний рік у складі:

Макшеєва Н.С. – начальник відділу освіти, молоді та спорту;
Нікітенко О.В. – головний спеціаліст відділу;
Гаврилюк М.С. – провідний спеціаліст відділу;
Геращенко М.П. – провідний спеціаліст відділу;
Шевченко Н.М. – бухгалтер відділу.
2.  Провести  попередню комплектацію закладів  освіти  педагогічними

кадрами та погодження проекту робочого навчального плану на 2021-2022
навчальний  рік  до  15  червня  2021  року  за  графіком,  що  додається
(Додаток 1).

3.  Директорам  закладів  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради:
3.1. Подати  матеріали  попередньої  комплектації  закладів  освіти
педагогічними кадрами на 2021-2022 н.р. (Додаток 2), особисто на засідання
робочої групи відповідно до затвердженого графіка.
3.2. При комплектації  керуватися  Законом України «Про повну загальну
середню освіту», при цьому  враховуючи:



 освіту та спеціальність вчителя (фах);
 результати попередньої атестації;
 проходження курсової перепідготовки;
 встановлення навантаження в розмірі однієї ставки (18 годин); наступ-

ність;
 першочергове забезпечення повним тижневим навантаженням молодих

вчителів;
 недопущення роздрібнення годин одного предмета;
 дотримання вимог необхідності передачі годин музики, образотворчого

мистецтва,  фізичної культури в початкових класах спеціалістам (за заявою
працівника);

 встановлення керівникам закладів освіти та їх заступників педагогічно-
го навантаження у розмірі не більше 9 годин (як виняток –   до 12 годин   у ви  -  
падках відсутності  іншого спеціаліста  за  окремою заявою) лише за  умови
забезпечення повним педагогічним навантаженням учителів закладу;

 нормативну потребу у спеціалістах психологічної служби.
3.3.  Розробити  проєкт  робочого  навчального  плану  школи  (І  ступеня,  ІІ
ступеня, ІІІ ступеня).
3.4.  До  проєкту  робочого  навчального  плану  підготувати  пояснювальну
записку,  результати  анкетування  учнів  та  батьків  щодо  вибору  профілю
навчання,  розкладку  навчальних  годин  інваріантної  та  варіативної  частин
навчального плану на 2021-2022 навчальний рік. 
3.5. Довести до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до
надання  відпустки)  педагогічне  навантаження  в  наступному  навчальному
році,  відповідно  до  Типових  правил  внутрішнього  розпорядку  для
працівників державних навчально- виховних закладів України від 20.12.1993
року №455 (із змінами).
3.6. Враховувати вимоги Інструкції про порядок обчислення заробітної плати
працівникам освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від
15.04.1993 № 102 (із змінами), стосовно того, що:

 навчальне навантаження між вчителями та іншими педагогічними пра-
цівниками  розподіляється  керівником  установи  за  погодженням  з  проф-
спілковим комітетом (за наявності) залежно від кількості годин, передбаче-
них  навчальними  планами,  наявності  відповідних  педагогічних  кадрів  та
інших конкретних умов, що склались у закладі (п. 63);

 обсяг навчальної та іншої педагогічної  роботи, яку може виконувати
педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами
не обмежується (п. 63);

 керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу
чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360
годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий
оклад (ставку), у сільській місцевості - понад 9 годин, але не більше 12 годин
на тиждень, при відсутності вчителів, викладачів з відповідних предметів
(480  годин  на  рік)  з  дозволу  відповідного  органу  управління  освіти
(п.     91  );



 керівні працівники, які отримують по основній посаді 0,5 посадового
окладу (ставки), можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 18
годин на тиждень;

 обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки
(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
3.7.  Урахувати  вимоги  пункту  3.25.Типового  положення  про  атестацію
педагогічних  працівників,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і
науки  України  від  06  жовтня  2010  року  №  930  (зі  змінами)  щодо
обов’язкового  підвищення  кваліфікації  з  усіх  предметів  інваріантної
складової  змісту  загальної  середньої  освіти  при  встановленні  вчителям
педагогічного навантаження з кількох предметів.

4.  Директорам  закладів  дошкільної  освіти,  навчально-виховних
комплексів Миколаївської сільської ради:
4.1. Подати  матеріали  попередньої  комплектації  закладів  освіти,
дошкільних  підрозділів  НВК  педагогічними  кадрами  на  2021-2022  н.р.
(Додаток  3),  особисто  на  засідання  робочої  групи  відповідно  до
затвердженого графіка.
4.2.  При  комплектації  керуватися  статтею  30  Законом  України  «Про
дошкільну освіту».
4.3.  Розробити  проєкт  освітньої  програми  на  основі  Базового  компоненту
дошкільної освіти.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту



Додаток №1
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту
від 01.06.2021 р. № 69-ОД

Г Р А Ф І К
проведення попередньої комплектації на 2021-2022 н.р.

Дата Година
Северинівська ЗОШ 15.06.2021 9:00
Кровненський ЗЗСО 15.06.2021 10:00
Миколаївський НВК 15.06.2021 11:00
Яструбинський НВК 15.06.2021 13:00
Лікарський НВК 15.06.2021 14:00
КДНЗ «Веселка» 15.06.2021 15:00
Кровненський ЗДО «Пролісок» 15.06.2021 16:00

Додаток №2
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту
від 01.06.2021 р. № 69-ОД

Матеріали попередньої комплектації закладів загальної середньої
освіти педагогічними кадрами на 2021-2022 навчальний рік

 Загальні відомості про заклад освіти:
Назва

закладу
Рік побу-

дови
Площа
закладу

Кількість
навчальних

кабінетів

Наявність
спортивної

зали, актової
зали, харчо-

блоку,
ресурсної кі-

мнати,
кабінету пси-
холога, меди-
чної сестри
медіатеки,

внутрішнього
санвузла

(вказати, що
наявне)

Вид опале-
ння

(кількість
котлів,

марка, по-
тужність) 

Проектна
потужність

закладу

Площа
прилеглої
території

 Прогнозована мережа класів та контингент учнів на 2021/2022 на-
вчальний рік:



Клас Кількість ді-
тей

Інклюзивне
навчання у
класі (к-ть

учнів)

Індивідуальне
навчання у кла-

сі (к-ть учнів)

Як організовано
освітній процес у

разі наявності
неповного класу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Усього:

 Проект робочого навчального плану школи І ступеню;
 Проект робочого навчального плану школи II ступеню;
 Проект робочого навчального плану школи IIІ ступеню;
 Попередній розподіл тижневого навантаження педагогічних працівни-

ків на 2021/2022 навчальний рік; 
 Заяви про згоду педагогічних працівників працювати з неповним тиж-

невим навантаженням;
 Вакансії на 2021/2022 навчальний рік:

Предмет Кількість годин

 Заява керівника на чергову тарифну відпустку;
 Інформація  про  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників

інваріантної  складової  змісту загальної  середньої  освіти (у довільній
формі);

 Інформація щодо використання навчальних годин інваріантної та варі-
ативної частин проекту робочого навчального плану на 2020-2021 на-
вчальний  рік;  надати  3  пропозиції  варіативної  частини  навчального
плану;

 Аргументовані  пропозиції  щодо  створення  шкільних  гуртків  та  фа-
культативів  на  базі  закладу  освіти (з  урахуванням  результатів  опитування  учнів/
батьків):

Назва
гуртка

Кількість
годин

Кількість
ставок

Прізвище
вчителя 

Тарифний
розряд

Примітка

 Інформація про групи продовженого дня (2021-2022 н.р.) (інформація
подається за наявності групи продовженого дня, гуртків):



Кількість груп
продовженого

дня

Прізвище
вчителя

Кількість
ставок ГПД

Тарифний
розряд

Примітка

 Проблемні питання у підготовці закладу освіти до нового навчального
року та пропозиції щодо їх вирішення;

 Нагальні   потреби  у  закупівлях  чи  послугах,  що  не  передбачені  ко-
шторисом закладу освіти на 2021 рік.

Додаток №3
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту
від 01.06.2021 р. № 69-ОД

Матеріали попередньої комплектації закладів дошкільної освіти
педагогічними кадрами на 2021-2022 навчальний рік

 Загальні відомості про заклад освіти:
Назва

закладу
Рік побу-

дови
Площа
закладу

Кількість
кабінетів

Наявність
спортивної

зали,
актової

зали, харчо-
блоку,

кабінету
психолога,
кабінету
медичної

сестри
+/-

Вид опале-
ння

(кількість
котлів,

марка, по-
тужність) 

Проектна
потужність

закладу

Площа
прилеглої
території

 Прогнозована мережа груп та контингент дітей на 2021/2022 на-
вчальний рік:

Група Кількість дітей Інклюзивне навча-
ння у класі (к-ть

учнів)

За якою програмою
організовано освітній

процес

Усього:

 Попередній  розподіл  педагогічного  навантаження  працівників  на
2021/2022 навчальний рік; 

 Заяви про згоду педагогічних працівників працювати з неповним тиж-
невим навантаженням;



 Проєкт освітньої програми;
 Вакансії на 2021/2022 навчальний рік:

Посада Кількість ставок

 Заява керівника на чергову тарифну відпустку;
 Інформація про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які

працюють не за фахом (у довільній формі);
 Проблемні питання у підготовці закладу освіти до нового навчального

року та пропозиції щодо їх вирішення;
 Нагальні   потреби  у  закупівлях  чи  послугах,  що  не  передбачені  ко-

шторисом закладу освіти на 2021 рік.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту


