
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г, 
Про В8~дення додаткових штатних одиниць 
в ДОШКІльному навчальному закnаді 
<<Я.лИНКЮ) на 2010-2014 р.р. 

РОЗГЛЯНУВШИ ПОД~Н~ управління освіти Броварської міської ради, 
враховуючи наказ МІНІстерства освіти і науки України від З 1.12.2008 р., лист 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України від 13.01.10 Н!! 1.4/18-20 щодо продовження експериментальної 
роботи на базі дошкільного навчального. закnаду <<Ялинка», рішення 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 26.01.2010 р. N!!З2 «Про 
продовження експериментальної роботи на базі дошкільного навчального 
заЮІаду <<.ЯлИНК8», враховуючи пропозиції постійних комісій з гуманітарних 
питань, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та 
керуючись ст.32 п. а Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Украіні», міська рада 

вирішила: 

1. Ввести з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2014 року додаткові штатні 
одиниці в дошкільний навчальний заклад всеукраїнського рівня 
<<Ялинкю) в кількості 8.0 одиниць з місячним ФОП 12124.11 грн. та 
інші видатки згідно з кошторисом на період продовження доcniдно
експериментальної роботи над темою <<Використання .сп~ 
В.О.Сухомлинського в морально - естетичному вихованНІ ДІтей за 
розділом «Філософія дитячого щастя» (додаток 1). 

2. Управлінню освіти витрати на УТРИМб~~' додаткових бштатиих 
одиниць проводити в межах фонду заро ІТНО1 п~ати, перед аченого 

б . та на 2010 - 2014роки на галузь «ОСВІта». 
юджетом МІС . 

З. Контроль за виконанням даного РІшення. покласти на заступника 

міського голови виноградову Л.М. * 
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Подання : 

начальник управлінНJI освіти 

о ~'--

~--~ ~~.~ Онищенко 

Погоджено: 

заступник міського голови Л.М. Виноградова 

начальник фінансового управління ~ ~ С.П. Коврига 
начальник юридичного відділу 

" 
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_,-'; --- --:;;7 k-~ Н.І.уиатюк начanьник загального відділу 
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голова постійної комісії 
\. . 

З гуманІтарних питань 

голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін 
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Додаток до рішення 
Броварської міської рцци 
від (pllf. А?рН!! ІR/З -1.Р-И-

І 

Додаll'I(О'; ,,,".all.lI; од",,",(; , ДНЗ "НЛ''''l(а'', 
3 Р03РnXY"I(ОЛ' 1I0ll.pe611 1(0''''11;8 

Ставка Зарплата 

3авідУlоча 50% 1,00 1270,50 

ПедпраціВНИКII-25% 

Вихователі 13,15 14373,80 
Керівники гуртків 7,00 6944,00 
Психолог 1,00 1270,00 

Всього: 

ОБСЛУГОВУIОЧllЙ персонал - 15 о,{, 22,45 17376,3 

Разом доплат на експеримент 

Нарахування на зарплатУ 

ВСЬОГО на рік 

~ * Y~o 

r рн. 
Доплата 

635,00 

3593,00 
1736,00 
318,00 
5647,00 

2606,00 

8888,00 

3235,00 
145479,00 
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Подання: ~-------r~ -=-----начальник управління освіти ____ ~~-.---- В.І. Онищенко 

Погоджено: 

заступник міського голови 
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