
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  15 квітня 2022 року                                                                            № 73 

смт Велика Димерка 

 

Про встановлення надбавки за 

престижність  праці педагогічним 

працівникам закладів освіти 

Великодимерської селищної 

територіальної громади 

 

З метою цільового, економічно-обгрунтованого використання бюджетних 

коштів та приведенням у відповідність із затвердженими обсягами видатків 

фонду заробітної плати педагогічних працівників закладів освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади, керуючись Законом 

України «Про освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 

року №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам 

дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх 

підпорядкування зі змінами від 11.01.2018 року № 23, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1088 «Про затвердження 

формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401 

«Скорочення  видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 

рік, передбачених головним розпорядникам коштів державного бюджету» 

керуючись статтею 32, частиною шостою статті 59 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

 
В И Р І Ш И В: 

1. Встановити надбавку за престижність праці педагогічним 

працівникам закладів освіти Великодимерської селищної територіальної 

громади в розмірі 10 відсотків. 

2. Управлінню освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської 

селищної ради попередити директорів та педагогічних працівників закладів 

освіти Великодимерської селищної територіальної громади про зміну відсотка 

нарахування надбавки за престижність праці та провести оплату праці 

педагогічним працівниками, відповідно до чинного законодавства. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#n2
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3. В.о. начальника управління освіти, культури, молоді і спорту 

Великодимерської селищної ради (Макаренко Н.С.), директорам освітніх 

закладів привести у відповідність штатні розписи та тарифікаційні списки 

педагогічних працівників. 

4. Головним бухгалтерам комунальних закладів освіти здійснювати 

нарахування та виплати заробітних плат педагогічним працівникам закладів 

освіти Великодимерської селищної територіальної громади у відповідність до 

даного рішення. 

5. Дане рішення набирає чинності з моменту підписання та 

висвітлення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Куценка О.М., 

заступника селищного голови. 
 
 
 
Селищний голова                                                             Анатолій БОЧКАРЬОВ 


