
 
 

Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

 

04.01.2021           № 21 

 

 

Про затвердження Положення про 

матеріальне стимулювання працівників 

господарчої групи відділу освіти та встановлення надбавки  

до посадових окладів працівників 

господарчої групи та  

відділу дитячого харчування 

 

 Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.08.2002 р. № 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», Наказу Міністерства освіти і 

науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці 

та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ» з метою матеріальної зацікавленості 

працівників в підвищенні їх активності, за складність, напруженість у роботі 

працівників господарчої групи та відділу дитячого харчування відділу освіти 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити Положення про матеріальне стимулювання працівників 

господарчої групи відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської 

ради Харківської області на 2021 рік (додається). 

2. З 01 січня 2021 року встановити надбавку за складність і напруженість у 

роботі працівникам господарчої групи та відділу дитячого харчування: 



Столяр Юлії Олександрівні - начальнику господарчої групи, в розмірі – 50% 

посадового окладу; 

Митрофановій Тетяні Леонідівні – начальнику відділу харчування, в розмірі – 

50% посадового окладу; 

Кравченко Ірині Рудольфівні - старшому інженеру з технагляду, в розмірі – 

50% посадового окладу; 

Петруніній Ірині Володимирівні - спеціалісту з охорони праці, в розмірі – 50% 

посадового окладу; 

Трубніковій Наталії Олексіївні – спеціалісту господарчої групи, в розмірі – 50% 

посадового окладу; 

Петришеній Марії Володимирівні - економісту господарчої групи, в розмірі – 

50% посадового окладу; 

Алеферову Юрію В’ячеславовичу - інженеру-програмісту господарчої групи, в 

розмірі – 50% посадового окладу; 

Бондаренко Світлані Анатоліївні - секретарю-друкарці в розмірі – 50% 

посадового окладу; 

3. Старшому економісту внести в штатний розпис господарчої групи та відділу 

дитячого харчування з 01.01.2021 року. 

4. Головному бухгалтеру зробити перерахунки заробітної плати. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера ЦБ 

відділу освіти Л. СЕМЕРЕНКО. 

 

 

Начальник відділу освіти      Аліна САДЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



З наказом від 04.01.2021 № 21 ознайомлені: 

Ю. Алеферов ________________ 

С. Бондаренко ________________ 

І. Кравченко ______________ 

Т. Митрофанова ______________ 

І. Петруніна ______________ 

М. Петришена ______________ 

Ю. Столяр ______________ 

Л. Семеренко ______________ 

Н. Трубнікова ______________ 


