
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надбавки до посадових окладів 
керівникам загальноосвітніх навчальних 

закладів у 2010 році 

РозгJUlНУВmи подання управління освіти Броварської міської ради від 
09.06.2010 р. за N!! 665, з метою покращення добору висококваліфікованих 
кадрів закладів освіти, посилення їх особистої відповідальності за рівень 
роботи, відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти Украіни від 
15.04.1993 Н!! 102, п.п. 2, 5 п. 4 наказу MiHic:repcTBa освіти і науки Украіни 
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навальних закладів, установ освіти та наукових 
установ» від 26.09.2005 N!! 557, керуючись ст. 25, ч. 2 ст. 64 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійних комісій з гуманітарних питань та бюджету, фінансів і цін, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати право начальнику управління освіти встано~вати надбавки 
ДО посадових окладів керівникам' загальноосвітніх навчальних закладів у 
розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): - за високі 
ДосягнеИНJI у праці; - за виконання особливо B~oi роботи (на строк її 
виконання)· - за складність, напруженість у роБОТІ. 

2. Випл~ти проводити В межах коштів, передбачених на оплату праці з 
01.09.2010 р., затверджених бюджетом міста на 2010 рік на галузь «Освіта». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. .,. Р а r 

Виконуючий обов'язки міського гол 
секретар ради 
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Подання : 

, . ·ти В.І. Онищенко 
начальниК управлІННЯ ОСВІ --~':...f-------

погоджено: 

заступник міського голови Л.М. Виноградова 

начальника фінансового управління -----/1,-...f'~~ с.п. Коврига 

начальник юридичного відціny І.Г. Лавер 

наЧIIJIЬIIИК~оro~ Н.І.Гнатюк 
заступник голови постійної 

комісіі з гуманітарних питань 

голова постійної комісії з бюджету 
фінансів і цін ' 
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~Ш~~~_ Н.А. Багмут 

--~'WtII--- А.В. Булка 
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~PO МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РАВЛІННЯ ОСВІТИ 
и вул. Гагаріна, 18, тел (04494) 5-14-81, 5-14-82 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - заступнику міського голови 

Андрєєву В.О. 

Подання 

УправліВНJI освіти Броварської міської ради просить винести на розгляд 
сесіі Броварської міської ради питання «Про надбавки до посадових окладів 
керівникам загальноосвітніх навчальних закладів у 2010 році». 

Начальник управління освіти 

СIIIUlКО Ю.М. 
4-61-83 

В.І.Онищенко 
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