
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

15.04.2013  № 195 

 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

26 квітня 2013 р.  

за № 689/23221 

Про затвердження ставок погодинної оплати праці суддів та інших осіб, які 

залучаються до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів 

України та її регіональних відділеннях 

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 

року № 329 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи 

суддів України” НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити ставки погодинної оплати праці суддів та інших осіб, які залучаються 

до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її 

регіональних відділеннях, що додаються. 

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О.Товстенко) забезпечити подання 

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Міністр  соціальної політики 

України 

                                                             Н. Королевська 

ПОГОДЖЕНО:  

Заступник Міністра  

фінансів України 

Проректор з науково-дослідної роботи  

Національної школи суддів України 

Проректор з підготовки кадрів  

для судових органів  

Національної школи суддів України 

Проректор по забезпеченню організаційної діяльнсті  

Національної школи суддів України 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу об'єднань 

профспілок 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

сторони роботодавців на національному рівні 

 

                                             С. Рибак 

 

                                          Н. Шукліна 

                                       О. Кучинська 

                                          В. Мазурок 

 

                                         Г.В. Осовий 

 

 

                               О. Мірошниченко 

                                                                

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/329-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/329-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0689-13#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0689-13#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0689-13#n12


 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства соціальної  

політики України  

15.04.2013  № 195 

СТАВКИ  

погодинної оплати праці суддів та інших осіб, які залучаються до науково-

викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її регіональних 

відділеннях 

Категорії осіб Ставки погодинної оплати, у відсотках до окладу (ставки) 

працівника І тарифного розряду, розмір якого визначено в 

абзаці другому примітки 1 до додатка 1 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 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” 

професор доктор наук доцент або 

кандидат наук 

без 

наукового 

ступеня 

Судді, які залучаються до 

науково-викладацької 

діяльності в Національній 

школі суддів України та її 

регіональних відділеннях 

15,86 13,61 11,9 10,78 

Інші особи, які залучаються 

до науково-викладацької 

діяльності в Національній 

школі суддів України та її 

регіональних відділеннях 

10,78 8,53 6,82 5,7 

 

 

Директор Департаменту  

заробітної плати та умов праці 

 

 

 

О. Товстенко 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF/paran79#n79
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF/paran79#n79

