
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ   

04.09. 2018                                                       м. Ковель                                                           № 113 

 

Про  встановлення додаткової  

оплати за завідування навчальними  

кабінетами 

 

   Відповідно до пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102, 

вивчивши стан матеріально-технічного забезпечення, естетичного оформлення, проведену 

роботу по ремонту кабінету, комісія по атестації навчальних кабінетів визначила кабінети, 

завідування якими оплачуватиметься. На підставі матеріалів комісії по атестації навчальних 

кабінетів,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Проводити оплату за завідування столярною і слюсарною майстернями в розмірі 20% 

посадового окладу вчителеві трудового навчання Понедільнику Р.М. 

2. Проводити оплату за завідування майстернею обслуговуючої праці №14 в розмірі 15% 

посадового окладу  вчителеві    обслуговуючої праці Хавіній Т.С. 

3. Проводити оплату за завідування спортивною залою в розмірі 10% посадового окладу 

вчителю фізкультури Жуку Р.Г. 

4. Проводити оплату за завідування кабінетами: 

  1.    Сухомлін О.Х.       – в розмірі 13%, кабінет англійської мови № 41 

  2     Козулі М.С.            - в розмірі 13%, кабінет  англійської мови №14 

3.    Корнелюк Р.Л.      – в розмірі 13%, кабінет  англійської мови  №15 

4.    Питель М.В.            - в розмірі 13% , кабінет початкових класів №23 

5.    Михалевич С.О.     – в розмірі 13%, кабінет аочаткових класів № 24 

6.    Хлуд О.О.               – в розмірі 13%, кабінет початкових класів №34 

7.    Фугіль Н.М.           – в розмірі 13%, кабінет початкових класів №30 

8.   Зінчук С.С.              – в розмірі 13%, кабінет української літератури №29 

9.   Рубчук Т.М.            – в розмірі 13%, кабінет української літератури №48 

10. Ковалець Н.В.         – в розмірі 13%, кабінет хімії  №28 

11. Форсюку В.В.          – в розмірі 13%, кабінет інформатики №36 

12. Козел Ю.П.              – в розмірі 13%, кабінет інформатики №37 

13. Копелюк Т.В.  – в розмірі 13% кабінет біології №27 

14. Возняк О.А.             – в розмірі 13%, кабінет історії  №45 

15. Євсюк О.В.              – в розмірі 13%, кабінет географії №44 
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16. Стречену Ю.В.       – в розмірі 13%, кабінет фізики   №38 

17. Гаврилюк М.Я.      – в розмірі 13%, кабінет предмету «Захист Вітчизни»  №40 

18. Ковальчук Т.А.  – в розмірі 13%, кабінет початкових класів №22 

  5.  Нарахування за завідування кабінетами, майстернями, спортивною залою,   проводити з 

01.09.2018 р. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля                                                               Г.О.Сидорук 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 
Голова первинної профспілкової організації   

Комунального закладу  «Навчально-виховний  

комплекс  «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №11 

 –ліцей м.Ковеля»  Вільної профспілки працівників  

освіти і науки України                                          ____________________________              Г.П.Потішук 

 
Голова профспілки працівників  

НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля                      __________________________                     М.С.Козуля 


