
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

27.08.2020                                     с.Миколаївка                                      № 93-ОД 
 

Про відзначення вчителів закладів 

освіти Миколаївської сільської ради, 

які підготували призерів  

III етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з базових 

дисциплін  

 

 

Відповідно до Положення про встановлення надбавок до заробітної 

плати за високі досягнення у праці учителям, які підготували призерів III 

та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, 

затвердженого рішенням 12 позачергової сесії 8 скликання від 30.08.2017 

№ 04, згідно з наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року №102 

«Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти», зареєстрованої Міністерством юстиції України від 

27.05.1993 року за №56 (із змінами і доповненнями), наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11.06.2007 року №417 «Про внесення змін до 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2007 року за 

№675/13942, наказом Міністерства освіти і науки України від 26вересня 2005 

року №557 «Про  впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 

установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року 

за №1130/11410 (із змінами), наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.01.2017 року №81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 26 вересня 2005 року №557», зареєстрованого в Міністерстві юстиції  

від 30 січня 2017 року  за №128/29996, на виконання заходів Обласної 

комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках» та з метою 

відзначення вчителів, які підготували переможців і призерів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, 

турнірів, спортивних змагань за високі досягнення у праці 
 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Встановити з 01.09.2020 року щомісячну надбавку на 2020-2021 

навчальний рік учителям закладів освіти Миколаївської сільської ради: 



- Усик Олені Володимирівні, за підготовку учениці, яка стала 

призером ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з географії – у розмірі 25% посадового окладу; 

- Макарцю Володимиру Івановичу, за підготовку учня, який став 

призером III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з інформаційних технологій – у розмірі 25% 

посадового окладу. 

2. Бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту провести виплату 

коштів педагогічним працівникам у межах фонду оплати праці закладів 

освіти. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


