
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

6 сесія                         8 скликання 

   

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 квітня 2021 року                                                                            №      /VІІІ 

 

Про внесення змін в рішення 

Руськополянської сільської 

ради від 24.12.2020 № 3-24/VІІІ 

про встановлення надбавок та 

доплат працівникам ЗЗСО та 

ЗДО Руськополянської 

сільської ради на 2021 рік 

 

 

 Відповідно до статті 16, статті 32 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Постанови 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», Постанови Кабінету Міністрів України від 

25.08.2004 року № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види 

педагогічної діяльності», Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 

року № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних 

груп у закладах дошкільної освіти» та за погодженням з постійною комісією з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, подання ЗДО ясла-садок 

«Берізка» № __ від ______ року, Руськополянська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести та затвердити зміни в рішення Руськополянської сільської ради 

від 24.12.2020 № 3-24/VІІІ «Про встановлення надбавок та доплат працівникам 

ЗЗСО та ЗДО», а саме:  

Пункт 2 викласти в такій редакції: 

«2. Встановити працівникам Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Берізка» с. Руська Поляна Руськополянської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області доплати на 2021 рік в межах фонду заробітної 

плати : 

1) за шкідливі умови праці на підставі атестації робочих місць:  

 кухарям – 8%; 

 машиністу з прання та ремонту спецодягу (білизни) – 4% 

 підсобному працівнику – 4% 

 



 машиністу (кочегару) котельні – 8% 

2) за напруженість в роботі: 

 вихователям – до 40% 

 завідувач ЗДО – 50% 

 медичній сестрі – 50% 

 завідувач господарства – 50 %. 

3) за використання в роботі дезінфікуючих засобів: 

 сестра медична – 10 %;  

 помічникам вихователів – 10% 

4) за роботу в нічний час: 

 машиніст (кочегар) котельні – 40%; 

 оператор котельні – 40%; 

 сторож – 40%; 

5) за роботу в інклюзивній групі: 

 асистенту вихователя – 20%; за години роботи в інклюзивній групі; 

 вихователям інклюзивної групи (вихователям) – 20% за години роботи в 

інклюзивній групі; 

 помічникам вихователів – 20% за години роботи в інклюзивній групі». 

2. Завідувачу ЗДО ясла-садок «Берізка» Фіалковській А. М. внести 

відповідні зміни до штатного розпису установи, Колективного договору та 

посадових інструкцій працівників.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ планування, 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

Сільський голова   Олег ГРИЦЕНКО 

 


