
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про присвоєння почесного звання 
«Кращий педагогічний працівник 
міста Одеси» 
 
 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування           
в Україні», статті 57 Закону України «Про освіту», Положення про почесне 
звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» у новій редакції, 
затвердженого розпорядженням міського голови від 29 січня 2020 року № 51, 
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 2020 року почесне звання «Кращий 
педагогічний працівник міста Одеси»: 

- Асманській Ларисі Костянтинівні, вчителю географії, директору 
Одеської загальноосвітньої школи № 92 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 
Одеської області; 

- Барбовій Світлані Миколаївні, завідувачу Одеського дошкільного 
навчального закладу «Ясла-садок» № 9 Одеської міської ради Одеської 
області; 

- Білоус Ганні Сергіївні, вчителю англійської мови, заступнику директора 
з навчально-виховної роботи Одеської спеціалізованої школи № 121                   
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради 
Одеської області;  

- Бредіхіній Тетяні Сергіївні, вчителю біології Одеської загальноосвітньої 
школи № 51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;  

- Варбанець Ганні Вікторівні, вчителю української мови та літератури 
Одеського навчально-виховного комплексу № 13 «Загальноосвітня школа              
І-ІІІ ступенів – гімназія» Одеської міської ради Одеської області; 

- Герезі Олександру Григоровичу, вчителю історії, директору Одеського 
юридичного ліцею Одеської міської ради Одеської області; 

 



- Говоровій Любові Валеріївні, вчителю української літератури, 
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;  

- Желязко Ірині Андріївні, директору Одеського дошкільного навчального 
закладу «Ясла-садок» № 274 комбінованого типу Одеської міської ради 
Одеської області; 

- Крайнюк Інні Василівні, вчителю біології Одеського навчально-
виховного комплексу № 4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 
Одеської міської ради Одеської області; 

- Макаровій Ларисі Вікторівні, вихователю-методисту Одеського 
дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 4 Одеської міської ради 
Одеської області; 

- Манченко Світлані Ігорівні, вчителю мистецтва, директору Одеської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний 
тренінг» № 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики                           
імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міської ради Одеської області; 

- Савченко Ірині Леонідівні, директору Одеського дошкільного 
навчального закладу «Ясла-садок» № 80 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», щомісячно у розмірі 50 %  від розміру мінімальної 
заробітної плати на 01 січня календарного року. 

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 у підпункті 2.1 пункту 2 цього рішення, у межах 
загальних призначень, затверджених у 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 


