
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про створення експериментального l 
педагогічного майданчика на базі дошкільного 

навчального закладу" Барвінок" 

Розглянувши подання управління освіти Броварської міської ради від 
02.12.05 Н!! 1162 "Про створення експериментального педагогічного 
майданчика на базі дошкільного навчального закладу "Барвінок", з метою 
реалізації програми Інституту екологіі людини "Екологічна безпека здоров'я 
дітей" для оздоровлення та формування здорового способу життя дітей 
дошкільного віку, керуючись статтями 25,64 Закону України" Про місцеве 
самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендаціі постійної комісії з 
питань соціального захисту населення та охорони здоров'я, міська рада 

. 
ВИРІшила: 

1. Провести на протязі 2006- 2011 років на базі дошкільного навчального 
закладу "Барвінок" експеримент на тему "Екологічна безпека здоров'я 
дітей" шляхом відкриття експериментального педагогічного майданчика. 

2. Ввести в штатний розклад з 01.01.2006р. додаткову штатну одиницю 
медичної сестри ЛФК та проводити відповідні доплати (у % від посадового 
окладу) слідуючим працівникам дошкільного навчального закладу: 

- вихователю - методисту - 25% 
- вихователям - 15% 
_ помічникам вихователів - 10% 
_ інструктору з фізкультури - 10% 
- кухарям - 10% 
- медичній сестрі - 15% . 

із загальною сумою додаткових видатків 48183,69 rpH. на РІК. 

3 На ·~a освіти Броварської міської ради Онищенку В.І. 
. ~альнику ynрВВЛlппп Ф б·-.... доплат проводити в межах онду заро lТНОl плати 
витрати на ЗДІисненвя . і Освіта" 
затвердженої бюджетом міста на 2006 РІК у галуз " •. 
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4. контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
гОЛОВИ Шестоп~ .. ~Ц~ __ .. .., ~-~ 
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В.О. Антоненко 



ПодаННJI: 
начальник управnіННJI освіти 

Погоджено: 

секретар міськоі ради 

заступник міського голови 

завідуюча юридичним відділом 

виконуюча обов'язки начальника 

фінансового упрaвnінНJI
заступник начальника 

завідуюча загальним відділом 

голова постійної комісіі з питань 
соціального захисту населенНJI 
та охорони здоров'я 
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_____ Т.о. Сторожук 

~: Н.І.Гнатюх 

4 
_____ П.В. Шкуренко 
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