ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів для дітей з хронічними неспецифічними
захворюваннями органів дихання»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
20.01.2012

№ 40

Про підвищення посадових
окладів (тарифних ставок)
працівників бюджетної сфери
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012
№ 10 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери», на підставі наказу Головного
управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від
19.01.2012 № 33 «Про підвищення посадових окладів (тарифних ставок)
працівників бюджетної сфери»
НАКАЗУЮ:
1. Головному бухгалтеру Пузіковій О.М.:
1.1. У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховувати, виходячи з
розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного
розряду: з 1 січня – 773 грн., з 1 квітня – 794 грн., з 1 липня – 802 грн., з
1 вересня – 807 грн., з 1 жовтня – 823 грн., з 1 грудня – 839 грн.
1.2. Установити, що у штатному розписі встановлюються:
а) з 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2012 року – посадові
оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:
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1 тарифного розряду – 1073, 1094, 1102, 1118 і 1134 грн.;
2 тарифного розряду – 1078, 1099, 1107, 1123 і 1139 грн.;
3 тарифного розряду – 1088, 1109, 1117, 1133 і 1149 грн.;
4 тарифного розряду – 1098, 1119, 1127, 1143 і 1159 грн.;
5 тарифного розряду – 1108,1129,1137,1153 і 1169 грн.
1.3. Розміри посадових окладів змінювати з січня, квітня, липня, вересня,
жовтня та грудня 2012 року в установленому порядку пропорційно
підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого
тарифного розряду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 № 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» (із змінами).
1.4. Проводити індексацію заробітної плати працівників, визначену з
урахуванням зазначених посадових окладів, відповідно до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення».
1.5. Внести відповідні зміни до штатних розписів навчальних закладів з 1
січня 2012 року та у подальшому.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера
Пузікову О.М.

Директор школи

Н.І.Пенкіна
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З наказом від 20.01.2012 № 40 ознайомлена:
Пузікова О.М.
Пузікова, 05746-262-17

_____________

