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Міністерство освіти України направляє для використання в
роботі орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим
робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може
надаватись додаткова відпустка.
Заступник Міністра
ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр освіти України
М. З. Згуровський
11 березня 1998 р.

А.Г.Богомолов
ПОГОДЖЕНО
ЦК профспілки працівників
освіти та науки
Л. С. Сачков
6 березня 1998 р.

Орієнтовний перелік
посад працівників з ненормованим робочим днем системи
Міністерства освіти України, яким може надаватись
додаткова відпустка
Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники.
Керівники структурних підрозділів установ і організацій
(головних управлінь, управлінь, служб, відділів, секторів,

інспекцій, груп, частин, станцій, цехів виробництва, дільниць,
майстерень, баз, бюро, лабораторій, кабінетів, господарств) та їх
заступники, керівники штабів цивільної оборони.
Директори обсерваторій, ботанічних садів, студентських
містечок, спортивних споруд та їх заступники.
Завідувачі ветеринарними клініками, випробувальними полями,
розсадниками, розплідниками, віваріями.
Головні спеціалісти (інженери, конструктори, енергетики,
механіки, технологи, економісти, арбітри та інші) та їх
заступники.
Провідні спеціалісти (інженери: конструктор, технолог,
проектувальник, електронік, програміст та інші; архітектор,
математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст,
юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та
інші).
Старші спеціалісти та спеціалісти: (інженери: конструктор,
технолог, проектувальник, механік, енергетик, електронщик,
програміст
та
інші),
архітектори,
математики,
художники-конструктори
(дизайнери),
економісти,
економісти-статистики, юрисконсульти, психологи, соціологи,
бухгалтери, бухгалтери-ревізори, статисти-дослідники; старші
лаборанти, які мають вищу освіту; лаборанти, виробники робіт,
начальники дільниць, майстри, контрольні майстри дільниць
електронно-обчислювальних
машин,
оператори
електронно-обчислювальних машин, інструктори, адміністратори,
бібліотекарі, бібліографи, екскурсоводи, ветлікарі, ветфельдшери
та інші.
Перекладачі-дактилологи, перекладачі, перекладачі-секретарі
сліпих викладачів (вчителів), художники-оформлювачі, читці,
лектори.
Техніки всіх спеціальностей.
Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу),
гуртожитку, друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток,
копіювально-розмножувальним бюро, фонотеки, фотолабораторії,
експедиції, господарства, архіву, приймального пункту в
навчально-виробничих майстернях, які надають послуги населенню.
Старші: товарознавці, касири, касири-інкасатори, інспектори,
табельники, диспетчери, архіваріуси, діловоди, машиністки.
Шеф-кухарі.
Секретарі, секретарі-стенографістки,
стенографістки,
секретарі-друкарки, секретарі учбових (учбово-методичних) відділів
(частин), інспектори, інспектори учбових (учбово-методичних)
відділів, товарознавці, експедитори, касири, інкасатори, агенти з
постачання, агенти-експедитори, експедитори, діловоди,
архіваріуси, табельники, копіювальники, креслярі, обліковці,
рахівники, калькулятори, старші комірники, комірники (за

відсутністю завідувачів складів), друкарки, диспетчери, диспетчери
факультетів, оператори диспетчерської служби, коменданти, чергові
по гуртожитках, паспортисти, нормувальники, калькулятори,
евакуатори.
Головні редактори, редактори, літературні співробітники,
кореспонденти, старші коректори, коректори.
Головні режисери, режисери, помічники
режисерів,
кінооператори, їх помічники, диригенти, хормейстери,
балетмейстери, акомпаніатори, завідувачі костюмерними.
Капітани учбових кораблів, їх старші помічники, помічники
механіків, боцмани, керівники водних станцій.
Агрономи, садівники, квітникарі, бджолярі, ентомологи,
дендрологи, зоологи, лісники.
Середній медичний персонал установ і закладів освіти.
Надруковано: "Інформаційний збірник Міністерства освіти України",
N 11, червень, 1998 р.

