
БРОВАРС')КА МІСЬКА РАДА КИУВСЬІ<ОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надбавки до посадових окладів 
для працівників освіти у 2008 році. 

Розглянувши подання управління освіти Броварської міської ради від 
14.12.07 р. за Н!!1542/1 "Про надбавки до посадових окладів працівникам 
освіти у 2007 році", відповідно до ст.14 Закону України "Про освіту", ст .. 3б 
Закону України "Про загальну середню освіту", підпункту 2 пункту 3 
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року Н!! 1298 "Про 
оплату праці працівникам на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери", пункту 3 Постанови Кабінету 

Міністрів Украіни від 22.08.2005 року N!!790 "Про внесення змін та 
визнання таким, що втратило чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів У країни з питань оплати праці працівників установ, закладів 
та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Інструкції Н!! 1 02 від 
15.04.1993 року "Про порядок обчислення заробітної плати працівників 
освіти", з метою покращення добору висококваліфікованих кадрів закладів 
освіти, посилення їх особистої відповідальності за рівень роботи, керуючись 
ст.ст.2б,б4 ЗаКону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи рішення комісії з питань соціально - економічного та 
КУЛьтурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, комісіі з гуманітарних 
питань, Броварська міська рада . 

вирішила: 
1. Надати право начальнику управління освіти встановл~вати надбавки 

до посадових окладів за високі досягнення У працІ, за ви~онання 
особливо важливої роботи, за складність, напружеН1~Ь У р~БОТІ: .. 
1.1. керівникам та заступникам керівників закладІВ ОСВІТИ в рОЗМІрІ 

до 50% посадового окладу; 
1.2. бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів - до 50% 

посадового окладу; . . 
1.3. вчителям за години роботи у спеЦІалІЗОВаних класах з 

Дметів у класах розвивального 
поглибленим вивченням пре , " . . 50СИ 
навчання, навчання за програмою ,'росток у РОЗМІРІ о 
посадового окладу; 
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1.4. праціВНlІкам ДН3 ,Jlлинка" та "Барвінок" за експериментальну 
роботу: вихователям - 25% посадового окладу, обслуговYlОЧОМУ 
персоналу - 10% посадового окладу; 

1.5. учителям 30Ш І-ІІІ ст.Н!!2 за експериментальну роботу - 15% 
посадового окладу; 

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

1.7. вчителям - 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 
"Калинка", "Любич", "Галатея", ДЕНЦ "Камелія" "Оксамит" 
- 25% посадового окладу; 

1.10. методистам науково - методичного центру - до 50 % до 
посадового окладу; 

1.11. медичним працівникам, оБСЛУГОВУIОЧОМУ персоналу закладів 
освіти та працівникам господарчої групи управління освіти - до 
50% посадового окладу 

2. Виплати проводити в межах коштів, п.ередбачених на .о";!ату праці, 
затверджених бюджетом міста на 2008 РІК на галузь "ОСВІта . 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Шестопал л.п. 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 



Пода111ІН: 

_ IlачanЬНІІК управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- постійна комісія з гуманітарних Питань 

- постійна комісія з питань соц· . ІІЛЬно-
еКОНОМІЧНОГО та Il'Vль'rVn 
б . ··J-n .. ноro Розвитку 
IОДЖету, фІнансів та цін ' А.в.БулJt8 



1. 

2. 

3. 

4. 

Додаток 
до рішення сесіі 
Брав ськаІ міськаІ gaд~ 
в • f)/. ~ NII6'()tJ -!,J. -рS 

Обсяг коштів, 
необхідних для додатково; оплати ,. 

1111 1120 Разом 

Експериментальні роботи 
ЗОШ Ng2 45480 
Пмназія 5943 
"Ялинка" 101 546 
"Барвінок" 73876 
апробація літер. 2166 
апробація електр 2303 

Поглиблене _и_чення предметі_ 
261850 

Зазразко_іколекти-u 
17758 

За перемогу на олімпіадах 
5882 

16464 
2151 

36760 
26743 

784 
834 

94790 

,. 

61944 
8094 

138306 
100619 

2950 
3137 

356640 

6428 24186 

2129 8011 

5. Доплати 
569740 
76935 
91499 

2512574 

206246 
27850 
33123 

909552 

775986 
104785 
124622 

керівникам 

гол.методоб"єд. 
бібліотекарям 

техпрацівникам 

Разом: 

Секретар ради 

3422126 

3767552 1 363854 5 ·131 406 ,. 

I.В.СапожкО 



ЗауважеННJI до проекту рішеННJI 
"Про надбавки до посадових 

окладів дnJl працівників освіти у 2008 році" 

ПОСllлання в преамбулі проеК1}' рішеНIІЯ ІІа ст. 14 ЗУ "Про освіту" ст.З6 ЗУ "Про 
зaraлЬІІУ сереДIІІО освіту", ПКМУ N!! 1268 від 30.08.02р. є безпідстаВIIIIМ: так як 
відповідно д.о ПУІІ~ 4 !10станови.Кабінету Міністрів Україн .. від 30.08.02р. N!!1298 "Про 
омату працІ праЦІВІШКІВ на ОСНОВІ Єдиної тарифної сіna, розрядів і коефіцієнтів 3 оплаТlI 
праці працівників установ, закладів та організаціli окремих галузеli бlОДЖeТJlОЇ сфер .. " 
право УСТВllовпlОВВТl1 : 

а) ІІра'(;ВІІ""ІІА' yc",allO', замад;, ІІІа opza"ba.(/.; ос,;"". "O"HP~"'"; РОЗJI';р" 
ІІасадоа,1Х омад;в ",а ()о,Ulа", ; ІІад6а,он до "'ІХ; 

6) ІІа()ава",,, ІІра'(;'"""IІА' л,аlll~рlllЛ""У ()ОllОЛ'ОZY, , ІІІОЛ,У q"слl ІІа О'JдОРОIІЛ~ІІ11В, , 
CJ'A'; II~ 6іл"",~ н;ж о(),," ІІ0са()о,,,.; ома() ІІа р;н, нріА, л,аlll~рlllЛ,,"0r дОllОЛ'ОZ" ІІа 
IIDXa,allllR; 

,,) заlll'~Р()3'CJ1,а",,, ІІ0РВ()ОН; РОЗА';р" ІІрел,;ю,а""R ІІра.(/,""н;в ,;dllo.;iJIIO до ех 
aca611clllozO ,"~cнy , заzllлыl; рe:Jулыlllll" р060lll" у Л'DltllX HOII"";" ІІа OlUlalllY ІІра.(;" 

IIDДallo керіВllllКВl\1 місцевих органів виконавчої влади, ОРГВllів I\lісцсвого 
сааIОВРВДУВВIIІІВ, Прll ВКОХ сувореІІі цellТpMbOBBlli 6YXrDJIТcpii, ксріВllllКВl\1 
61ОДЖетнllХ уствнов, ЗDКJlВДЇВ та ОРГDllЬацШ В 1\1eжJ1X фО11ДУ ЗDро6іТllоі ПJJDТlI, 

затвсрджеllОГО В КОШТОРІІСВХ доходів і ВllДотків. 

На підставі вищевикладеного проект даного рішення йде всупереч 3 HOpltlD&I •• 
діючого звконодавства. 

Начальник юридичного відділу 
~~.~ ~ І.Г.Лавер 



УКРАІНА 
упpaanlння освtrи 

&роварсьхоТ мlСЬІСОі ради 
. JденrифlкaцlАниА код 021438З8 
D7~DD, киіасысв a6nacn., м. Бровари, 

вуn. ЛвryноаоТ, 9 • 

. 11' /JvNJ IS'I~ 200Ь. 

Про BHeCeHНJI питань на 

розгJIJIД чергової сесії 

Секретарю ради 
Сапожку І.В. 

УправлінНJI освіти Броварської міськоі ради просить вкmoчити до 
порядку денного чергової (27 ГPYДНJI) сесії Броварської міськоі ради 
ПИТ8ННJI: 

1. Про внесенИJI змін до міської програми «Обдарованість» на 2005-
2012 р.р. 

2. Про затвердженНJI міської програми «Дошкільна освіта» на 2008-
2010р.р. 

З. Про затвердженНJI міської програми «3araльна cepeДНJI освіта» на 
2008-2010р.р. 

4. Про затверджеИНJI міської програми <<Позашкільна осВЇТ8» на 2008-
2010р.р. 

S. Про додаткові штатні одиниці в закладах освіти на 2008 рік. 
6. Про надбавки до посадових окладів працівників освіти у 2008 році. 
7. Про безкоштовне харчуванНJI дітей пільгових категорій. 

В.о.начВJJЬвика управлїИНJI освіти -
31iC'ryпвик начальника ~ ЛоховаО.R 
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