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Про надання відповіді на запит

Національний авіаційний університет задовольняє Ваш запит на публічну інформацію та 
надає інформацію щодо посадових окладів співробітників Університету (додається). 
Інформуємо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2020 становив 
2027 грн.

Університет надає таку інформацію щодо нарахованої заробітної плати, матеріальної 
допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, 
премії, надбавки та інших виплат_________________________________ _________ ____________________

Назва показників Код
рядка

Усього
(тис.грн (з одним 

десятковим 
знаком))

А Б 1
Фонд оплати праці штатних працівників, усього 
(ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060) 5010 447395,0

Фонд основної заробітної плати 5020 224173,1
Фонд додаткової заробітної плати 5030 180200,2
Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 
(із ряд. 5030) 5040 74447,7

Премії та винагороди, що носять систематичний характер 
(щомісячні, щоквартальні) (із ряд. 5030) 5050 15610,6

Виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати (із ряд. 5030) 5051 120,4
Компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням 
термінів її виплати (із ряд. 5030) 5052 -

Заохочувальні та компенсаційні виплати 5060 43021,7
Матеріальна допомога (із ряд. 5060) 5070 9127,9
Соціальні пільги, що мають індивідуальний характер (із ряд. 5060) 5080 -
Оплата за невідпрацьований робочий час (із ряд. 5030, 5060) 5090 42628,15

Додаток: на б  аркушах.

З повагою 
В.о. ректора Р. Хращевський

В. Білий (044) 497-73-55
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Додаток 1 
до наказу
М іністерства освіти і науки України
26.09.2005 № 5 5 7  
(у редакції наказу
М іністерства освіти і науки України
17.09.2008 №  862)

РОЗМ ІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних 
закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти, що застосовую ться з 1 
вересня 2008 року

1 1,00

2 1,09

3 1,18

4 1,27

5 1,36

6 1,45

7 1,54

8 1,64

9 1,73

10 1,82

11 1,97

12 2,12

13 2,27

14 2,42

15 2,58

16 2,79
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17 3

18 3,21

19 3,42

20 3,64

21 3,85

22 4,06

23 4,27

24 4,36

25 4,51

Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового 
окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 
гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 
року - 1335 гривень.
Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, 
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, 
встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року. 
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується 
відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом 
множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У 
разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 - 
відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

{Пункт 1 Примітки додатка 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1093 від 
02.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 493 від
26.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року, № 720 від 21.07.2010 - застосовується з
01.07.2010, № 965 від 20.10.2010 - застосовується з 01.10.2010, № 1182 від 01.12.2010 -
застосовується з 01.12.2010, Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 90 від
02.02.2011 - застосовується з 1 січня 2011 року, № 348 від 18.04.2011 - застосовується з 1 квітня 
2011 року, № 595 від 20.06.2011 - застосовується з 1 липня 2011 року, № 67 від 26.01.2012 - 
застосовується з 1 січня 2012 року, Наказами Міністерства освіти і науки № 452 від 22.04.2013 - 
застосовується з 1 січня 2013 року, № 806 від 09.07.2014, № 1055 від 09.10.2015- застосовується з 1 
вересня 2015 року, № 1321 від 21.12.2015 - застосовується з 1 грудня 2015 року, № 509 від
12.05.2016 - застосовується з 01 травня 2016 року; № 1518 від 14.12.2016 - застосовується з 1 
грудня 2016 року, № 81 від 20.01.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 151 від 06.03.2006, № 180 від 
03.03.2007, № 296 від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з 1 квітня 2007 року; № 444 від 
01.06.2007 - зміни застосовуються з 1 червня 2007 року, № 389 від 08.05.2008, № 862 від 17.09.2008 - 
зміни застосовуються з 1 вересня 2008 року}

Директор департаменту П.М. Куліков
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Додаток 2 
до Наказу
М іністерства освіти і науки України
26.09.2005 № 5 5 7  
(у редакції Наказу 
М іністерства освіти і науки України
25.10.2005 № 6 1 4 )

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних та науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Н айменування посад Тарифні розряди

Ректор 23-24

Директор філіалу 19-20

Декан 20-22

Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту (центру) 15-21

Завідувач кафедри (професор) 20-21

Професор 20

Д оцент 19

Старш ий викладач 17

Викладач, асистент 16

Викладач-стажист 15

Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади  проф есорів чи доцентів, 
але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу перш ого обрання 
чи призначення встановлю ю ться відповідно тарифні розряди:

професор - 20; 

доцент - 19.

Тарифні розряди провідних концертмейстерів та  концертмейстерів вищ их навчальних закладів 
ІІІ-ІУ  рівнів акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів м узики і 
співів установлю ю ться відповідно на рівні тариф них розрядів, передбачених для старш ого викладача і 
викладача.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 614 від 25.10.2005}

Директор департаменту П.М. Куліков
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Додаток З 
до наказу
М іністерства освіти і науки України
26.09.2005 № 5 5 7

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних, науково-педагогічних та 
педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ

рівнів акредитації

Н айменування посад Тарифні розряди

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного 13-14

Головний інженер 11-12

Начальник планово-фінансового (планового) відділу 11-13

Н ачальник обчислю вального (інф ормаційно-обчислю вального) центру 11-12

Начальник відділу: кадрів, ю ридичного, м іжнародних зв'язків, технічних 
засобів навчання, експлуатаційно-технічного, редакційно-видавничого

11-12

Учений секретар 16

Головний: механік, енергетик 10-11

Завідувач: докторантури, аспірантури, ординатури, інтернатури, 
підготовчого відділення; начальник: реж им но-секретного відділу, 
військово-мобілізаційного підрозділу, відділу охорони праці*

10-12

Директор: обсерваторії, ботанічного саду, студентського містечка; 
завідувач навчально-дослідної, навчально-наукової станцій (бази, бюро, 
служби тощ о), віварію , навчально-виробничого (навчального) 
господарства (центру)

10-11

Начальник штабу цивільної оборони*; керівник: студентського, проектно- 
конструкторського, дослідного та інш их бюро, інших відділів і служб

8-10

* Тарифні розряди начальника відділу охорони праці та начальника штабу цивільної оборони поширюються на всі типи 
навчальних закладів.

{Додаток З із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 991 від
17.08.201 б, № 83 від 31.01.2018 - застосовується з 1 вересня 2017 року} 

Директор департаменту П.М. Куліков
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Додаток 10 
до наказу
М іністерства освіти і науки України
26.09.2005 № 5 5 7  
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
20.01.2017 № 8 1 )

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників 

інститутів (центрів) післядипломної освіти, підвищення 
кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних 

працівників і спеціалістів, навчально-методичних (методичних)
кабінетів (центрів)

Н айм енування посад Тарифні 
розряди до 

31 серпня 2017 
року вклю чно

Тарифні розряди 
з 01 вересня 2017 

року 1

Інститути (центри) п іслядипломної освіти, підвищ ення 
кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

директор, завідувач, посади яких віднесено до науково- 
педагогічних посад

21 21

директор, завідувач, посади яких віднесено до педагогічних посад 15-16 17-18

завідувач лабораторії (кабінету) 11-12 13-14

Центр перепідготовки та  підвищ ення кваліф ікації працівників 
органів держ авної влади, органів місцевого самоврядування, 
держ авних підприємств, установ та  організацій

директор (завідувач) 20 22

Ц ентральні навчально-методичні (методичні) кабінети (центри):

директор, завідувач 14-15 16-17

завідувач лабораторії (кабінету) 11-12 13-14

Обласні навчально-методичні (методичні) кабінети (центри):

директор, завідувач 13-14 15-16

завідувач лабораторії (кабінету) 11-12 13-14
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Н авчально-методичні (методичні) кабінети (центри) міст, районів

директор, завідувач 13 15

1 Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних 
працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 991 від 
17.08.2016; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 81 від 20.01.2017 - застосовується з 1 
січня 2017 року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 83 від
31.01.2018 - застосовується з 1 вересня 2017року, № 920 від 20.08.2018}

Директор департаменту П.М. Куліков
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