
 
 

НІЖИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Наказ 

 

 

 29.04.2022 року                  № 59 

 

Про встановлення надбавки  

 з 01 травня 2022 року 

 

        Керуючись Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ, листом Міністерства освіти і науки України № 1/4444-22 

від 25.04.2022 «Про оплату праці працівників закладів освіти», постановами Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень 

посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної 

діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти», від 23.03.2011 № 373 

«Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I 

– II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (з 

урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 88), 

розпорядженням міського голови від 28.04.2022 р. № 92 «Про внесення змін до річного та 

помісячного розпису бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25538000000)», на виконання повідомлення Державної казначейської 

служби України від 28.02.2022 р. № 7 та від 11.04.2022 р. № 19, 20, 21, 22 про зміни 

річного та помісячного розпису асигнувань державного бюджету на 2022 рік, листа 

Головного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області 

від 21.04.2022 р. № 06-2-08-06/1322 «Про зміни розпису асигнувань державного бюджету 

на 2022 рік» та у зв’язку із збільшенням дефіциту освітньої субвенції, враховуючи наказ 

Управління освіти від 28.04.2022р. № 71-к «Про встановлення надбавки керівникам 

(директорам) закладів загальної середньої освіти з 01 травня 2022 року» ,  

Н А К А З У Ю: 

1. Педагогічним працівникам встановити надбавку у розмірі 5 відсотків посадового 

окладу (ставки заробітної плати) з 01 травня 2022 року. 

 2. Карягіній А.М. довести наказ до працівників шляхом : 

- розміщення на сайті закладу; 

- направлення наказу електронною поштою або іншими засобами комунікації та 

ознайомлення працівників з наказом таким чином. 

 

 

 

Директор школи                      С. П. Піменова 

 


