
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про Н~бавки до посадових окладів 
праЦІвникам освіти у 2006 році. 

l 

~.II. І 

Розглянувши подання управління освіти Броварської міської ради від 
13.1.:.05. р. ,,~po надбавки до посадових окладів працівникам освіти у 2006 
pOЦI.~ ВІДПОВІДНО до ст .. 14 Закону України "Про освіту", ст .. 37 Закону 
УКР~ІНИ ,,~p? з~гальну .~ере~ню освіту", підпункту 2 пункту 3 постанови 
Кабl~ету ~IH1CТPIB У~аlНИ ВІД 30.08.2002 року Н2 1298 "Про оплату праці 
праЦlВНИЮВ на ОСНОВІ Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери", Інструкції про ПОРJlДОК обчислення заробітної плати працівників 
освіти від 15.04.1993 р. Н!!102, наказу Міністерства освіти і науки України від 
07. 10.05 р. N! 578 "Про проведення науково - дослідницької та 
експериментальної роботи за створення цілісної моделі художньо - естетичної 
освіти та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах У країни", наказу 
Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 19.09.05 р. 
Н!!245 "Про проведення апробації навчальноі літератури для загальноосвітніх 
навчальних закладів Київської області в 2005-2006 навчальному році", рішеННJI 
Броварської міської ради від 31.10.2002 р. Н!! 125-07-24 "Про створеННJI 
експериментального педагогічного майданчика АПН України на базі зоm І-ІІІ 
ст. Н!!2", рішеННJI виконкому Броварської міської ради від 21.12.1999 р. Н2358 
"Про CTBOpeННJI експериментального педагогічного майданчика на базі ДНЗ 
,,ялинка" та з метою покращеННJI добору висококваліфікованих кадрів у 
заклади освіти, посилеННJI їх особистоі відповідальності за рівень роботи, 
керуючись ст. 64 Закону Украіни "Про місцеве самовридуванНJI в Україні", 
враховуючи рекомендації депутатських комісій з пи~ань . СО~іаль~о -
економічного та культурного розвитку, бюджету, фІнанСІВ І ЦІн, з 
гуманітарних питань, Броварська міська рада 

вирішила: 

1. Надати право начальнику управліННJI освіти вс~ановnювати надбавки до 
посадових окладів за високі ДОCJIгнеННJI ~ праЦІ, за ~иконанНJI особливо 
важливої роботи, за складність, напружеНІ~ТЬ У р~БОТІ: . . а 
1.1. керівникам та заступНИКам закладІВ ОСВІТИ У рОЗМІрІ до 50 уа 

посадового окладу; . . 
12 .. """lYcrU' за години роботи у спеЦІаЛІзованих класах з .. вчn ... "",&lUУ& • 

б им вивченНJIМ предметІВ, у класах розвивального 
погли лен . . 
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навчання, навчання за програМОJО "Росток" у розмірі 50% 
посадового окладу; 

1.3. працівникам ДН3 ,,ялинка" за експериментальну роботу: 
вихователям - 25% посадового окладу, оБСЛУГОВУJОЧОМУ персоналу 
- 10% посадового окладу, працівникам ЗОШ І-ІІІ ст.Н!!2 за 
експериментальну роботу: учитеЛJIМ - 15% посадового окладу; 

1.4. вчителям, задіяним в апробації електронних засобів навчального 
призначення та навчальної літератури для загальноосвітніх 
закnадів - 15 % посадового окладу; 

1.5. вчителям, задіяним у реалізації Міжнародних ОСВІТНІХ програм 
"Проект Міжнародної технічної допомоги "Джуніор Erivmehw 
Україна", пілотний проект викладання курсу "Прикладна 

. ·u. . .~, 

еКОНОМІка в середНlИ ШКОЛІ та в закладах, ПРИРІВНЯНИХ дО неІ , -
15% посадового окладу; 

1.6. вчителям, задіяним у експерименті Всеукраїнського рівня зі 
створення цілісної моделі художньо - естетичноі освіти та 
виховання в загальноосвітніх закладах, - 15% посадового окладу; 

2. Виплати проводити в межах коштів, передбачених на оплату праці, 
затверджених бюджетом міста на 2006 рік на галузь "Освіта". . 

з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника МІСЬКОГО 
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Подання: 

начальник управління освіти 

Погоджено: 

секретар міської ради 

заступник міського голови 

в.о. начальника фінансового 
управлінНS1- завідуюча 
бюджетним відділом 

завідуюча юридичним відділом 

'~Оньщеh r:;:a: Q ко 

_____ Т.о. Сторожук 

C~ --~C.L.......с;,;0І-- І.Г. Лавер 

завідуюча загальним відділом ~;,-. ;с:;.;; _ Кі Гнатюк ----голова постійноі комісії 

з гуманітарних питань О.В. КочаровсЬD 

голова постійної комісіі з питань 
соціально - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін _____ В..І. Бєлік ( 
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