
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін в додаток до рішення сесії 
Броварської міської ради від 27.12.2007 N!!570-31-05 І 

«Про введення додаткових штатних одиниць у 
закладах освіти у 2008 році». 

Розглянувши подання управління освіти Броварської міської ради від 
05.09.2008 р. N!! 910 з метою повного кадрового забезпечення прийнятого 
у комунальну форму власності дошкільного закладу «Сонечко» та 
враховуючи потреби якісної дошкільної освіти щодо «Закону про 
дошкільну освіту», керуючись статтею 25 та статтею 64 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації 
постійних комісій з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін та з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток до рішення <<Про введення додаткових 
штатних одиниць у закладах освіти у 2008 році» від 27.12.2007 р. 
N!! 570-31-05 та доповнивши його розрахунками оплати ставок лікаря 
та керівника гуртків. 

2. Начальнику управління освіти витрати на утримання додаткових 
штатних одиниць проводити в межах фонду заробітної плати, 
передбаченого бюджетом міста на 2008 рік на галузь "Освіта". 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого 
обов' язки заступника міського голови - керуючого справами 

виконкому Кузнецова К.В. 

Виконуючий обов 'язки міського г'dh~rвИI 
секретар ради 

М. Бровари 

від IPP!I~ 
Н!! efl-'10-H . . • . ~. .;. ~, 
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Подання: 

Начальник управління освіти 

Погоджено: о 

Виконуючий обов'язки заступника 

міського голови - керуючий справами 

виконкому 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії 
з гуманітарних питань 

о ОО 

Голова постійної комісії 
з питань ~оціМьFi~~еКОНОМічного 
та культурного розвитку, бюджету, 
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Додаток ДО рішенНR 

БРО8арськоіміськоірад~ 
8iдllPifllN! НI'#.Р-о.5"' 

Додаткові штатні одиниці у ЗВКJIВДах освіти міста,що належать 

до комунальної форми власності територіальної rpомвди міста , 

на 2008 рік 3 розрахунком потреби коштів 

(rpH.) 
К-сть Коеф. MiHiMВJlЬHa заробітна мата 

Посада IUТaТНIi за 2-А eтal1 З-А етап З-А етал З-Я етап Cvмa 

ОДIiНИЦ стаж 515 525 525 54S 60S нарік 

2 3 4 6 7 8 
"Сонечко" 

1 1,2 О О 956 992 1101 4849 
Керівник rypткa 

Інструктор з 0,5 1,2 О О 95б 992 1101 2425 
фізкультури 

Лікар 0,5 1 О О 95б 992 1101 2021 
.Всього ДНЗ: 2 9295 

HapaxyвaнНJI на З/П (36,2%) - 3365 
Разом на ДНЗ "Сонечко" 12660 

Потреба на 2008р Всього: 53580565 
вт.ч. заробітної плати - 39339622 

Hapaxyв8ННJI на З/П (36,2%) - 14240943 

Виділено всього 49594400 
в.т.ч. заробітної плати - 36348400 

HapaxyвaнНJI на З/П (36,2%) - 13246 ООО 

Необхідно додатково 3986165 
в.т.ч. 2991222 

нар 994943 

ВиконуюЧИЙ оf).ов"JI3КИ міського 

-секретар ради 

.Ч'!r"'fY'Uожко 



Подання 

Начальник управління освіти 

Погоджено: 

Виконуючий обов'JIЗКИ заступника 
міського голови - керуючий справами 
виконкому 
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