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РОЗГnJIІІ у ІІІ ІІІ І lюдtlllllJl ~11ІІ1t\!~,IIIIIШI "\',~III" 11"(',щ,,р~,,(\, ",io~«pї РАД" оlд 
06.12.06р. зо Н!11 ()99 •• II"н ШIJt(itШI(" Jto ""t:'~щ",ш~ ""Jш)\іп ПРАніRtпНСАМ осоl1''' 
у 2007 році", JJіДIІOlJIДl1tJ ІЩ ~'I',IIIII&1I""I)' Ylip~"'1I11 81Про РРРіту''. ст,.36 ЗАIСОIІУ 
України "Про 'JШ'ШIJ.lIУ ~СlltЩIlItt tll'I.11 ),1'. IlіДIІ)'ltIпу:! ПУПlсту 3 ПОСТЦl10РІІ 
Кабі~ету Міністріи УICf1нj'ШI 111І( ~H,OHI~т,~ РО">, НО І :!9Р l1Пrо OnJ1QТY прццl 
ПР8Ц1Вникам нв осноні ЄJtшш1 '1'І1''''фlIOУ tJIТIШ rр~J1lJдіп і ,соефіJJ.іЄJlтіР а 
ОШІати праці праціJJJJИlсіJJ УС"'(1ІІ(Ш. 'ШІ(JI"J(ln '1'1' nrГJmi~AHin QJсремих ГЦI,y~cI1 
бюджетної сфери", ІІУШ("'У j 1f(ll~'I'ІНЮІШ l~пРіи~ту Міністрір YJcPQj'JJI1 рід 
22.08.2005 рОІ<у Н!!790 •• HJ1u 'Шt1UЕ1'1І111 ~MI'f ТД RJlrtHJJHJfSJ 1JJJCJfM, ЩО 
В1ратило чиннjсть, ДСSlКНУ. IШ«1'I'lШШ' 'C06l'f~1)' MjJfi~TpiR YJcp"j'JfJ'J ~ n..,TQ"" 
оплати праці npaWsHHKЇIJ У«1'IШIШ'f '4It'ШIi/lfIJ 'Гд Щ1ПJJfіrt"u.jij QJcpeMJ1x ra.nY!tei,t 
бюджетної сфери", J JlСТРУКЦІ1 Ки' 02 IIf/t , Р ,fИ: 'f)f)) p~Jo/ "rJpQ fJQP"/f,OIC 
обчислення заробітної l111tJ:fИ tIР~I(IIJ#lИ"'" o~III'I.,r', !f М~1(:)m 11~JCpJJmemf1J P.OQopy 
висококваліфікованих К8яріи ~Еf~Ш#J(11І а~lІj'П1, 1Ш~Jfnеnn1J 11' QСQбl1С'rої 
:відповідальності за рівень РОО(ff'И, кгруUJI#Н~Ь ~1,111IZfjlfjlJ. '.}1JJЩn;! YJ<paїJfJf "Про 
місцеве Самоврядування ~ YKfJ1r1111H, Ilрі#ИВВУЮl#J1 piIlJ~11111f. Icq",;cj)' ~ 11J1'r8"h 
.соціально - екоиомічноrо 1Іі КУЛl/lуtJ#f8f8 ,в=lIlИ11-!f/ fjJqд:A~erjl фj118Jfсj» j 1.\;11, 
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1. Надaпl ПР2ВО И2.'t/LJUtИf(f 1f~аmии# ~1И fl.91м.Q»n~Q»а1Н »,8л.ба!JJ(Н J1,Q 

ПDсаІІОВИХ ~ ~ 8Р'.t'6rб Jf()r(i#PIf8II## f npmn, -І' »11#<9111#$1",. ,QCQБJJНJЮ 
-ва 6JI ивОї роб~ зе~~j)" ~1J!~!11 r p9f).9.#;:, , , 
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1.6. вчитеJUlМ, задіяним в апробації елеК1рОНИИХ засобів навчального 
призначеиии та навчальної літератури ДJUI загальноосвітніх 
закладів, - 15 % посадового окладу; 

1.7. вчитеJUIМ - керівникам міських предметних методоб'єднань - 15% 
посадового окладу; 

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

1.9. керівникам гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості 
К "Люб" Г "ДЕНЦ к ." О &МИт" " алинка '" ич , " алатея , "амел1Я" кс -

25% посадового окладу. 
2. Виплати проводити в межах коштів, передбачених на оплату праці, 

затверджених бюджетом міста на 2007 рік на галузь "Освіта". 
з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Шестопал л.п. 

Міський голова 

м.Бровари 
від J'" ,,~_~ 
N! 1'J1G' - ~#-IP.F 

В.О. Антоненко 



Подання : 

начальниК управліННЯ освіти 
:....--~ ____ В.І. ОНищенко 

Погоджено: 

заступник міського голови 

, 

начвJlыllll(ридичиоroв~.. "'d І.Г.Лавер 
'I!JU41Id~~ ~ ~ ~~~~ ~ 
~ Il~. A:..~-"'-"'~'- .Іа" 

начальНик фінансового управліНШІ .М. Зеленська 

начальник заг8JIЬНОГО'а~sr--

голова комісії 

з гуманітарних питань 

голова комісіі з питань 

соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін 

t-~~ ____ ~.~nOК 
.' 

ft----f-+---- А.В. Кривонос 

-_--:stJ.:.:..U!~.А.В.Булка 
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