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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                                         ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ
                                             РІШЕННЯ № 19/41

«25» « 01 »  2012 р.
м. Кремінна

Про затвердження нормативів 
штатних одиниць дитячих 
дошкільних закладів на 2012 р.


      Відповідно до постанови КМУ від 05.10.2009 р. № 1122 «Питання штатно розпису дошкільних навчальних закладів», постанови КМУ від 20.04.2007 р.  №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності співвідношенні до тарифної ставки», згідно наказу Міністерства освіти Україн від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження інструкції про порядок обчисленні заробітної плати працівників освіти», наказу Міністерства освіти і науки У країн від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування  умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2011 р. №1055 «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільна навчальних закладів, керуючись Законом України «Про державний бюджет України на 2012 рік», ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                            ВИРІШИЛА:


1. Затвердити штатні нормативи дошкільних навчальних закладів м. Кремінна з 01.01.2012 року загальною чисельністю згідно додатку (додаток №1).

2. Встановити з 01.01.2012 року доплату до посадових окладів:

2.1 завідуючим дошкільних навчальних закладів (ДНЗ «Ластівка», «Катруся» у розмірі 10%;
завідуючим дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) «Зірочка» «Малятко», «Берізка» у розмірі 5% посадового окладу;
2.2 помічникам вихователя для дітей, віком до 3-ох років, кухарям      машиністам з прання та ремонту спецодягу у розмірі 4%; 
медичним сестрам у розмірі 10%;
         сторожам та операторам газових котелень за работу в нічний час за  кожну годину роботи у розмірі 35% тарифної ставки;
	2.3. завідуючим, логопедам та вихователям за організацію роботи групи спеціального призначення у розмірі 15% залежно від інтенсивності га тривалості спілкування з вихованцями;
2.4 завідуючим ДНЗ «Ластівка» та «Катруся» підвищити посадові оклади за завідування дошкільними навчальними закладами понад  60 дітей у розмірі 3% посадового окладу. 
3. Встановити з 01.01.2012 року 10,5-годинний графік роботи дитячих навчальних закладів, з 07-мої години ранку до 17-ої години 30 хвилин.
	4. Фінансово-розрахунковому відділу апарату виконавчого комітету (Бєл                                                  ікова Л. П.) Кремінської міської ради привести штатні одиниці ДНЗ у відповідність до штатного розпису з 01.01.2012 р.
	5. Копію рішення надати до відділу освіти Кремінської Райдержадміністрації для розробки штатних розписів дошкільних навчальних закладів, відповідно з додатком. (додаток №1).
	6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів.








МІСЬКИЙ ГОЛОВА			            	В.І. ГРИЦЕНКО

