
ДНІ IAPTAMF.I ІТ ОСВІТИ ТА ІІДУКИ  ОДЕСЬКОЇ М ІСБКОЇ РАДИ

НАКАЗ

/0 09 2018 ' м. Одеса №

Про виплату муніципальної надбавки 
псдаг'огам, яким гірисвосне почесне звання 
«Кращий педагогічний працівник міста Одеси»

На виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 
30.08.2018 № 369 «Про присвоєння почесного звання «Кращий педагогічний 
працівник міста Одеси», відповідно до Положення про почесне звання 
«Кращий педагогічний працівник міста Одеси», затвердженого 
розпорядженням міського голови від 23.01.2003 №70-01р (зі змінами), з 
метою матеріального стимулювання педагогічних працівників, які досягли 
значного успіху у вихованні та навчанні дітей і молоді

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 01 жовтня 2018 року муніципальну надбавку у розмірі 50% 
тарифної ставки педагогічним працівникам, яким присвоєне почесне 
звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси»:

- Бейгельзімер Kapini Марківні, вчителю німецької мови Одеського 
навчально-виховного комплексу № 90 ім. О.С. Пушкіна «Спеціалізована 
школа 1-І 11 ступенів - дошкільний навчальний заклад» Одеської міської 
ради Одеської області;

- Божок Тетяні Володимирівні, вчителю музичного мистецтва Одеського 
навчально-виховного комплексу «Морський ліцей - загальноосвітня 
школа №24 І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області; 
Вегерчуку Сергію Максимовичу, директору Одеського навчальио- 
виховного комплексу «Гімназія №2 - спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради 
Одеської області;

- Воронюк Інні Леонідівні, вчителю української мови та літератури 
Одеської гімназії №1 імені А.II. Бистріної Одеської міської ради Одеської 
області;

- Гордісвській Ларисі Іванівні, директору Одеської загальноосвітньої школи 
№85 1-І 11 ступенів Одеської міської ради Одеської області;

- Дснисюк Тетяні Василівні, вчителю фізики Одеської гімназії №5 Одеської 
міської ради Одеської області;



- Зайчснко Ользі Григорівні, директору комунального позашкільного 
навчального закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості 
«Домінанта»;

- Коломейченко Лідії Сергіївні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи Одеського навчально-виховного комплексу «Гармонія» 
«Загальноосвітня школа 1-І І ступенів — гімназія № 6» Одеської міської 
ради Одеської області;

- Лішошипій Марині Олексіївні, завідувачу Одеського дошкільного 
навчального закладу «Ясла-садок» № 174 комбінованого типу Одеської 
міської ради Одеської області;

- Митрофановій Світлані Миколаївні, вчителю початкових класів Одеської 
загальноосвітньої школи №26 1-І 11 ступенів Одеської міської ради 
Одеської області;

- Морій Станіславі Василівні, вчителю хімії Одеського навчально- 
виховного комплексу №13 «Загальноосвітня школа 1-І 11 ступенів 
гімназія» Одеської міської ради Одеської області;

- Олійник Олені Олександрівні, завідувачу Одеського дошкільного 
навчального закладу «Ясла-садок» № 43 Одеської міської ради Одеської 
області.

2. Директорам комунальних установ «Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Київського району 
м. Одеси», «І Існтр фінансування та господарської діяльності закладів та 
установ системи освіти Малиповського району м. Одеси», «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи 
освіти Приморського району м. Одеси», «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів га установ системи освіти 
Суворовського району м. Одеси»:

2.1. Забезпечити виплату муніципальної надбавки педагогічним 
працівникам, яким присвоєне почесне звання «Кращий педагогічний 
працівник міста Одеси», в межах бюджетних призначень.

2.2. При складанні бюджетного запиту на 2019 рік передбачити видатки з 
виплати муніципальної надбавки педагогічним працівникам, яким 
присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста 
Одеси».

3. Заступнику директора департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради Антоиюк І.В. при формуванні бюджетного запиту галузі «Освіта» на 
2019 рік передбачити видатки з виплати муніципальної надбавки 
педагогічним працівникам, яким присвоєно почесне звання «Кращий 
педагогічний працівник міста Одеси».


