
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Двадцять другої  сесії сільської ради сьомого скликання 

 

від 09 серпня  2018  року                                                              № 326 

 

Про встановлення надбавки за  

керівництво методичною роботою 

 

У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 «Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами і 

доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28 грудня 2016 року N 1037, сесія сільської 

ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Установити працівникам шкіл та ясла-садків Музиківської сільської ради, які 

виконують обов’язки голів методичних об’єднань надбавки за складність і напруженість у 

роботі за списком: 

1.2. Остапович Юлії Павлівні - керівнику методичної служби ,  учителю історії та 

правознавства КЗ «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської 

ради Білозерського району Херсонської області» - 50% від посадового окладу; 

1.3. Костік Тетяні Олександрівні – голові методичного об’єднання вчителів суспільно-

гуманітарного та естетичного  циклів, учителю української мови та літератури КЗ 

«Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 

району Херсонської області» - 25% від посадового окладу; 

1.4. Осіковій Олені Михайлівні – голові методичного об’єднання вчителів природничо-

математичного циклу, учителю фізики та математики КЗ «Музиківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» - 20% 

від посадового окладу; 

1.5. Лисенко Тетяні Володимирівні – голові методичного об’єднання вчителів 

початкових класів, учителю початкових класів КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» - 25% від 

посадового окладу; 

1.6. Петровій Наталії Миколаївні – голові соціально-психологічної служби, практичний 

психолог  КЗ «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради 

Білозерського району Херсонської області» - 20% від посадового окладу; 

1.7. Борисовій Наталії Вікторівні – голові методичного об’єднання вчителів фізичної 

культури, трудового навчання, основ здоров'я, «Захисту Вітчизни», учителю фізичної 

культури КЗ «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради 

Білозерського району Херсонської області» - 15% від посадового окладу; 

1.8. Клок Світлані Дмитрівні – голові методичного об’єднання класних керівників, 

учителю початкових класів КЗ «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» - 15% від посадового 

окладу; 



1.9. Михайловій Валентині Сергіївні – голові методичного об’єднання з дошкільної 

освіти, вихователь КЗ «Музиківський ясла-садок Білозерського району Херсонської області» 

- 20 % від посадового окладу. 

 2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру Полторак І.Є. 

здійснювати всі належні нарахування та виплати щодо зазначених працівників відповідно до 

чинного законодавства. Перерахунок зробити з 1 жовтня 2017 року 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та  управління комунальною власністю (Голова Шнирук І.В.) 

 

 

Сільський голова                                                                            С.Н. Лейбзон 

 


