
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киfвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про введення додаткової штатної. одиниці 

акомпаніатора Народного вокального ансамблю 
«Калинка» Будинку дитячої та юнацької творчості 

РОЗГЛJIнувши подання управління освіти Броварської міської ради від 
07.09.2010 р. Н!! 957, з метою забезпечення реалізації статей 16, 21 Закону 
Украіни <<Про позашкільну освіту», пункту З Положення про почесні звання 
<<Народний художній колектив», «Зразковий художній колектив», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2002 р. 
за Н!! 461, керуючись статгями 2S та 64 Закону України ,,про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи 'рекомендації постійних комісій з 
питань соціально-економічного та культурного розllИТку, бюджету, фінансів і 
цін та з гуманітарних питань, Броварська міська рада 

" ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з О 1 вересня до закінче!lНЯ 2010 року додаткову штатну 
одиницю акомпаніатора Народного вокального ансамблю <<Калинка» 
Будинку ДИТJlЧОЇ та юнацької творчосТі (додаток). 

, . . --2. Начальнику управління освіти витрати на утрим~ня додаТКОВОI штаТНОl 
одиниці проводити в межах фондr заробlТЦОl плати, передбаченого 
бюджетом міста на 2010 рік на галузь "OCBiтa'~ 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - f:eкpeтap ради . 

.. . , . 

І.Б.Сапожко 



ПОДDНJUI: • 
НВЧВJIЬНИК управnінJUI ОСВІТИ 

~ 
/ \ --.- . ./ /' r---,./ 'Р' В.І. Онищенко 
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Поroджено: 

заСТУПНИК міського голови 
ciit/ Л.М.Виноградова 

\ L? 

начальник юридичногО відділу ~ CJ І.Г. Лавер 
• 

начальник фінансового управління ___ ~tIТ:.и;;..:L.---'--_ н.о. Паламар. 
начальника 

загального відділу -
-;;~ .... /., ~~...-<k' Н.І. ГнатюК 

.:::::::-----v 2;7_ 

голова постіііиої комісіі з питань 
соціально-економічноro та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і ЦІН' А В Бу.>.nпa ---~!I.hI--- .' ,,~ 

голова постіііиої комісії 
з ryмaнiтарних питань 
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Н.А. БanfY1' 
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Розрахунок кошт~в 

Додаток до рішення 

. Бров~ськоі міської ради 
від {f f/f;J 20 І О р. 
Н!! /6,0;.:0-

ДJIJI введення додаткової штатноі одиниці 

акомпаніатора Народного BOKВJlЬHOГO ансамблю 
«Калинка» Будинку дитячої та юнацької творчості 

на 20 І О.р. 

І 3 01.09 до 31.12.2010р. 

~ Зароб .. Нарахув. 
Всього за Посада 

о 

~I иазароб. і плата о. 
період Р-4і 

І (rpH .. ) . плату (rpи.) ; 
(rpи.) 

І - R о І І 
. . . . 

;1-

І 

І 11 І І 
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Виконуючий обовязки міського голо 

секретар ради 
І.В.Сапожко 



ПОДВJJНJI: 

начальник управлінНJI освіти 

Погоджено: 

заступник міського голови 
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--,оF--- B.l. ОНищенко 

~ л.М. ВИНDIJQII 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

07400 М. БроваРІІ, вул. rarapillD, 18, тм (294) 5-14-81 (ф.), 5-14-82, 7-23-79 

від fI!/' РІ. JtJ/tJ 
HaN!, ____ _ 

Виконуючому обов' Jl3КИ 
міського голови 

Сапожку І.В. 

ановний Ігоре Васильовичу! 

просить ВКJПOчити до порадку девиоro чергової сесії 
у вересні 201 О р. питания: 

• Про BBeдeННJI додаткової штатної одиниці акомпаніатора ДШІ 
Народного вокального ансамбmо <d(алинка» Будинку дитячої та 
юнацької творчості 

Начальник управліИИJ1 освіти 

,",' ,""'1"·" 

B.L Онищенко 

Бр,ов~рський ВІ( 

В~піі N! '/10. ',j t 1 J, 
"R.!.!' о or~. 


	11-Рішення №1640-89-05 сесія №89 від 14.09.2010
	0080
	0081
	0082
	0083

	11-Рішення №1640-89-05 сесія №89 від 14.09.2010-інформація
	0084


