Розпорядження
Одеського міського голови
№ 119 від 18.02.2019 р.









Про внесення змін  до розпорядження міського  голови  від 15 березня 2016 року № 199 «Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі «Освіта» м. Одеси» 



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», з метою соціального захисту окремих категорій працівників галузі «Освіта» м. Одеси: 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 15 березня     2016 року № 199 «Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі «Освіта» м. Одеси, виклавши додаток 2 у новій редакції (додається).

2. Встановити, що дане розпорядження набирає чинності з дня його підписання та застосовується з 01 січня 2019 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови  Вугельмана П.В.



                                						      Г. Труханов










Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 18.02.2019 р.
    № 119 

«Додаток 2 
до розпорядження
міського голови
від 15 березня 2016 року
№ 199



КОШТОРИС
для муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі «Освіта»



Найменування категорій працівників
Орієнтовна чисельність
(осіб)

Розмір щомісячної муніципальної
виплати 
 у 2019 році
(грн)
Орієнтовний обсяг видатків 
на 2019 рік
 (тис.грн)
     Вчителі – молоді спеціалісти, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади  м. Одеси
180
300
540,0
     Вихователі – молоді спеціалісти, які працюють у дошкільних та загальноосвітніх навчальних  закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси

76

300

228
      Педагогічні працівники  Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напряму Одеської міської ради Одеської області,  Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок»  «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області

54

100


54

     Працівники централізованої бухгалтерії департаменту освіти та науки Одеської міської ради та відділів фінансування, обліку та бухгалтерської звітності комунальних установ (керівники груп, провідні спеціалісти, бухгалтери, економісти та спеціалісти всіх категорій,  інженери всіх категорій): «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси»,       
     «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси»; «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси»; «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» 


200



100


220

     Директори, заступники  директорів – головні бухгалтери, заступники директорів – начальники  господарсько-економічних відділів комунальних установ: «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси»; 
     «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси», «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси»; «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси»; головний бухгалтер централізованої бухгалтерії, начальник господарсько-економічного відділу департаменту освіти та науки Одеської міської ради
14
200
30,8
     Заступники головних бухгалтерів відділів фінансування, обліку та бухгалтерської звітності комунальних установ: «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси»; «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси»; «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси»; «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси», заступники головного бухгалтера централізованої бухгалтерії департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
15
150

24,75

     Працівники  господарсько-економічного відділу департаменту освіти та науки Одеської міської  ради  та   відділів господарсько-економічної діяльності комунальних установ: «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району               м. Одеси»; «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси»; 
     «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси»; «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси»
44
100
48,4
     Медичні працівники з відповідною медичною освітою, що входять до       штатних розписів: дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі навчально-виховних комплексів, комунальної власності територіальної громади   м. Одеси; Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напряму Одеської міської ради Одеської області; Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області; Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області; Одеської спеціальної школи № 75 І-ІІ ступенів Одеської міської ради  Одеської області; комунального позашкільного навчального закладу – «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія»
186
100
203,63
      Бібліотечні  працівники загальноосвітніх навчальних закладів


174

100

174,0

      Всього:
769
 
1523,6
                                                                                                                                                                                              


          Керуюча справами                                                                                                                            О. Оніщенко





























Вик.: Буйневич 725-35-93
ПН 13.02.2019





