БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про надбавки до посадових окладів
для працівників освіти у 2011 році

Розглянувши подання управління освіти Броварської міської ради від
11.01.2011 р. за № 30 та керуючись Законами України Діро освіту", „Про
загальну середню освіту44, „Про дошкільну освіту*4, Постановою Кабінету
Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298, „Про оплату праці працівників
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери44, Постановою Кабінепу Міністрів України від 22 серпня 2005 р. № 790
Діро внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери44,
Інструкцією Міністерства Освіти України від 15.04.1993 року № 102
зареєстровано Міністерством юстиції України від 27.05.1993 року за № 56
„Про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти44,
Розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 08.07.2010
року № 716 „Про заходи щодо підготовки та організаційного початку
2010/2011 навчального року в Київській області44, з метою покращення
добробуту висококваліфікованих кадрів закладів освіти, посилення їх
особистої відповідальності за рівень роботи, керуючись ст.ст. 26, 64 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні44, враховуючи рекомендації
комісії з питань соціально - економічного та культурного розвитку, бюджету,
фінансів і цін, комісії з питань освіти, науки, культури і релігії, Броварська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати право начальнику управління освіти встановлювати
надбавки до посадових окладів за високі досягнення у праці, за виконання
особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі:
1.1 керівникам закладів освіти в розмірі до ЗО % посадового окладу;
1.3. заступникам керівників закладів освіти до 20% посадового
окладу;

1.4. методистам дошкільних навчальних закладів освіти до 20%
посадового окладу;
1.5. методистам науково-методичного центру управління освіти
Броварської міської ради до 20% посадового окладу;
2. Виплати проводити з 01.02.2011 року в межах коштів,
передбачених на оплату праці на 2011 рік в галузі «Освіта».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Виноградову Л.М.
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