
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 30.08.2017 № 04
с. Миколаївка
Про затвердження Положення про 
встановлення надбавок до заробітної 
плати за високі досягнення у праці 
учителям, які підготували призерів 
III та ІV етапів Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін

Відповідно  до  ч.2  ст.43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  наказу  Міністерства  освіти  України  від  15.04.1993  року  №102  «Про
затвердження  Інструкції  про  порядок  обчислення  заробітної  плати  працівників
освіти», зареєстрованої Міністерством юстиції України від 27.05.1993 року за №56
(із  змінами  і  доповненнями),  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
11.06.2007 року №417 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення
заробітної  плати  працівників  освіти»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції
України 19 червня 2007 року за №675/13942, наказу Міністерства освіти і науки
України від 26вересня 2005 року №557 «Про  впорядкування умов оплати праці та
затвердження  схем  тарифних розрядів  працівників  навчальних  закладів,  установ
освіти та  наукових установ»,  зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України 03
жовтня 2005 року за №1130/11410 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки
України від 20.01.2017 року №81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти
і науки України від 26 вересня 2005 року №557», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції   від  30  січня  2017  року   за  №128/29996,  розглянувши  клопотання
начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Макшеєвої  Н.С.,  сільська  рада
вирішила:

   
1. Затвердити Положення про встановлення надбавок до заробітної плати за

високі  досягнення  у  праці  учителям,  які  підготували  призерів  III  та  ІV  етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (додаток 1 додається).

2. Контроль за рішенням покласти на постійну комісію з питань охорони прав
людини,  законності,  депутатської  діяльності  та  етики,  соціального  захисту
населення, освіти, охорони здоров‘я, культури, молоді та спорту.

Сільський голова С.В. Самотой



Додаток 1
до рішення сесії дванадцятої 
позачергової сесії 
Миколаївської сільської ради 
восьмого скликання від 
30.08.2017 р. № 04

                                                                                   
Положення про встановлення надбавок до заробітної плати за високі

досягнення у праці учителям, які підготували призерів III та ІV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

1. Надбавка  до  заробітної  плати  за  високі  досягнення  у  праці
встановлюється  з  метою  пропаганди  передового  педагогічного  досвіду,
стимулювання праці кращих педагогів, відзначення їх досягнень у роботі з
обдарованими дітьми.

2. Надбавка встановлюється  на  підставі  положень  постанови  Кабінету
Міністрів України  від 30.08.2002 року №1298 «Про оплату праці працівників
на  основі  Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати  праці
працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей  бюджетної
сфери» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
22.08.2005  року  №790),  п.п.3  та  52  Інструкції  про  порядок  обчислення
заробітної  плати  працівників  освіти,  затвердженої  наказом  Міністерства
освіти України від  15.04.1993 року №102, п.4.2 наказу Міністерства освіти і
науки  України  від   26.09.2005  року  №557,  на  виконання  пунктів  5.2,  5.3
заходів  Обласної  комплексної  програми  «Освіта  Сумщини  у  2016-2018
роках»,  затвердженої  рішенням  Сумської  обласної  ради  від  25.03.2016(зі
змінами).

3. Надбавка  встановлюється  в  розмірі  до  50%  посадового  окладу
учителям,  які  підготували  презервів  обласного  та  всеукраїнського  етапу
предметних олімпіад диференційовано відповідно до зайнятих учнями місць:

- за  підготовку  презервів  III (обласного)  етапу  Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін – 25% посадового окладу;

- за  підготовку  презервів  ІV (всеукраїнського)  етапу  Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін – 50% посадового окладу

4. У разі  підготовки одним учителем кількох призерів  встановлюється
одна надбавка – по вищому місцю.

5. Надбавка встановлюється терміном на один навчальний рік.
6. Надбавка виплачується: з загального фонду бюджету за КЕК «Оплата

праці працівників».
7. Надбавка  нараховується  і  виплачується  щомісячно  одночасно  із

заробітною платою.
8. Виплата розпочинається з 1 вересня.
9. Надбавка знімається в разі отримання працівником дисциплінарного

стягнення.

Секретар сільської ради В.В. Непийвода


