
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про присвоєння почесного звання 

«Кращий педагогічний працівник 

міста Одеси» 

 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 57 Закону України «Про освіту», Положення про почесне 

звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси», затвердженого 

розпорядженням міського голови від 23 січня 2003 року № 70-01р, з метою 

морального та матеріального стимулювання педагогічних працівників, які 

досягли значного успіху у вихованні та навчанні дітей і молоді, виконавчий 

комітет Одеської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти з 01 жовтня 2019 року почесне звання «Кращий 

педагогічний працівник міста Одеси»: 

- Базавлук Олені Василівні, директору Одеського дошкільного 

навчального закладу «Ясла-садок» № 237 Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Варишевій Тетяні Миколаївні, вчителю біології Одеської 

спеціалізованої школи № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Ветлицькій Вікторії Володимирівні, вчителю української мови та 

літератури Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Жолонківській Тетяні Олександрівні, вчителю української мови та 

літератури Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської 

області; 

- Лапіній Тетяні Миколаївні, завідувачці Одеського дошкільного 

навчального закладу «Ясла-садок» № 19 комбінованого типу Одеської 

міської ради Одеської області; 

- Ліпінській Антоніні Іванівні, вчителю української мови та літератури 

Одеської загальноосвітньої школи № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області; 



- Малюті Наталії Михайлівні, заступнику директора з навчально-

виховної роботи Одеського навчально-виховного комплексу №13 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Мамедовій Галині Борисівні, директору Одеського санаторного 

навчально-виховного комплексу №313 «Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І ступеня» Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Масленко Олені Павлівні, директору Одеської загальноосвітньої          

школи №1 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 

- Романовській Ірині Сергіївні, вчителю французької мови Одеської 

спеціалізованої школи № 10 І-ІІІ ступенів імені льотчиків-космонавтів    

Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради Одеської 

області; 

- Саблуковій Олені Володимирівні, заступнику директора з навчально-

виховної роботи Одеського навчально-виховного комплексу      

«Гімназія №7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області; 

- Стефішиній Тетяні Володимирівні, вчителю початкових класів 

Одеської загальноосвітньої школи № 12 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області. 

 

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради: 

2.1. Забезпечити виплату муніципальної надбавки педагогічним 

працівникам, яким присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний працівник 

міста Одеси». 

2.2. При формуванні бюджетного запиту з галузі «Освіта» щорічно  

передбачити видатки з виплати муніципальної надбавки. 

 

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати 

фінансування видатків, зазначених в підпункті 2.1 пункту 2 цього рішення, в 

межах загальних призначень, затверджених в бюджеті міста Одеси по галузі 

«Освіта» на відповідний рік. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 

 

 

 

Міський голова      Г. Труханов 

 

 

Керуюча справами                                                                                   О. Оніщенко 

 

 



Інформація  

до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради  

«Про присвоєння почесного звання  

«Кращий педагогічний працівник міста Одеси» 

 

Суть питання: 

Відповідно до Положення про почесне звання «Кращий педагогічний 

працівник міста Одеси», затвердженого розпорядженням Одеського міського 

голови від 23.01.2013 №70-01р, щорічно до професійного свята – Дня 

працівників освіти, педагогічним працівникам закладів освіти міста, які мають 

високий професійний рівень, досягли значного успіху у навчанні та вихованні 

підростаючого покоління, зробили вагомий внесок у розвиток освіти м. Одеси, 

присвоюється почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси». 

Педагогам, удостоєним цього звання, щомісячно виплачується 

муніципальна надбавка у  розмірі  50%  тарифної ставки. За 2003 – 2018 роки 

почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» присвоєно 169 

педагогічним працівникам, муніципальну надбавку отримують 147 педагогів.  

Кандидатури педагогів, висунуті на загальних зборах трудових колективів 

закладів освіти, розглянуті на загальних зборах керівників закладів освіти 

районів міста, комісією департаменту освіти та науки Одеської міської ради з 

розгляду клопотань на нагородження працівників закладів та установ освіти 

міста Одеси та погоджені з постійною комісією з питань освіти, спорту, 

культури та туризму Одеської міської ради. Пропонується присвоїти почесне 

звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» 12 педагогам закладів 

освіти м. Одеси. 

 

Очікуваний результат: 

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, які 

зробили вагомий внесок у розвиток у навчання та виховання дітей і молоді, 

підвищення іміджу вчителя, престижу педагогічної праці. 

 

Можливі ризики: відсутні. 

 

Фінансовий результат: у бюджеті галузі «Освіта» на 2019 рік 

передбачені кошти на виплату муніципальної надбавки педагогічним 

працівникам, перерахованим у проекті рішення. 

 

 

Директор департаменту  

освіти та науки Одеської міської ради                                             О.В. Буйневич 

 


