
          
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

02 жовтня  2019 року           м. Чернігів № 139-р

Про виплату надбавки до
заробітної плати педагогічним
працівникам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 
2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ і закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 року №790) та на 
виконання рішення Чернігівської міської ради від 27 жовтня 2016 року «Про 
затвердження міської цільової Програми розвитку освіти м. Чернігова 
«Освіта в житті нашого міста» на 2017-2021 роки (12 сесія 7 скликання) 

1. Установити з 01 жовтня 2019 року до 31 серпня 2020 року включно 
надбавку до заробітної плати у розмірі 30 відсотків посадового окладу за 
високі досягнення у праці у 2018-2019 навчальному році: підготовку учнів-
переможців (дипломи І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних дисциплін, ІІІ етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
ІV етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і 
студентської молоді імені Тараса Шевченка (дипломи І-ІІІ ступенів), призерів 
змагань на державному рівні таким педагогічним працівникам:

Шелест Ользі Олександрівні - вчителю англійської мови 
спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи № 1 з поглибленим 
вивченням іноземних мов

Гуринович Наталії Валентинівні - вчителю французької мови 
спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи № 1 з поглибленим 
вивченням іноземних мов

Макогон Ярославі Миколаївні - вчителю французької мови 
спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи № 1 з поглибленим 
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вивченням іноземних мов
Сахно Оксані В’ячеславівні - вчителю англійської мови 

спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи № 1 з поглибленим 
вивченням іноземних мов

Гришко Юлії Володимирівні - вчителю англійської мови 
спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи № 1 з поглибленим 
вивченням іноземних мов

Дементовій Руслані Борисівні - вчителю англійської мови 
спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи № 1 з поглибленим 
вивченням іноземних мов

Гончару Михайлу Михайловичу - вчителю біології спеціалізованої 
загальноосвітньої середньої школи 
№ 1 з поглибленим вивченням 
іноземних мов

Свириденко Юлії Володимирівні - вчителю французької мови 
спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи № 1 з поглибленим 
вивченням іноземних мов

Коваленко Оксані Іванівні - вчителю інформатики 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи № 2 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних 
мов м. Чернігова

Лободі Олені Михайлівні - вчителю економіки 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи № 2 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних 
мов м. Чернігова

Ліхуті Вікторії Вікторівні - вчителю української мови та 
літератури Чернігівського 
колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради Чернігівської області

Тригубенко Ользі Олександрівні - вчителю географії Чернігівського 
колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради Чернігівської області

Гірчак Наталії Леонідівні - вчителю інформатики та 
економіки загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів 
фізико-математичного профілю 
№ 12 м. Чернігова
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Рожику Сергію Васильовичу - вчителю фізики ліцею № 15 
м. Чернігова

Костюк Світлані Вікторівні - вчителю української мови і 
літератури ліцею № 15 
м. Чернігова

Садченко Наталії Миколаївні - вчителю біології ліцею № 15 
м. Чернігова

Пілеко Наталії Володимирівні - вчителю німецької мови 
Чернігівського ліцею №22 
Чернігівської міської ради 
Чернігівської області

Куценко Олені Анатоліївні - вчителю біології Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ  
ступенів № 29 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області

Колеснику Ігорю Олексійовичу - вчителю біології Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ  
ступенів № 29 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області

Бичек Наталії Петрівні - вчителю французької мови гімназії     
№ 31 гуманітарно-естетичного 
профілю

Кукобку Олександру Петровичу - вчителю трудового навчання 
Чернігівського ліцею № 34 
Чернігівської міської ради 
Чернігівської області

Ценовій Валентині Миколаївні - вчителю російської мови і 
літератури Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ  
ступенів № 35 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області

Купрієнку Геннадію Григоровичу - керівнику гуртка Чернігівського 
міського Центру туристично-
оздоровчої та виховної роботи з 
дітьми і молоддю

2. Установити з 01 жовтня 2019 року до 31 серпня 2020 року включно 
надбавку до заробітної плати у розмірі 10 відсотків посадового окладу за 
високі досягнення у праці у 2018-2019 навчальному році: підготовку учнів-
переможців (диплом І ступеня) ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних дисциплін:

Ленько Наталії Валеріївні - вчителю української мови і 
літератури Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
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ступенів № 7 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області

Іовенко Олені Олександрівні - вчителю фізики загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів 
фізико-математичного профілю 
№ 12 м. Чернігова

Хрол Наталії Петрівні - вчителю інформатики 
загальноосвітньої спеціалізованої 
школи І–ІІІ ступенів фізико-
математичного профілю № 12            
м. Чернігова

Мерзляковій Валентині Миколаївні - вчителю математики ліцею № 15 
м. Чернігова

Богдану Владиславу 
Володимировичу

- вчителю фізики ліцею № 15 
м. Чернігова

Товстусі Тетяні Олександрівні - вчителю історії Чернігівського 
ліцею № 22 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області

Андреєвій Наталії Євгеніївні - вчителю правознавства 
Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 27 
Чернігівської міської ради 
Чернігівської області

Тертіловій Олені Іванівні - вчителю історії Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 29 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області

Рядок Ірині Владленівні - вчителю німецької мови гімназії 
№ 31 гуманітарно-естетичного 
профілю

Гузій Валентині Володимирівні - вчителю української мови і 
літератури Чернігівського ліцею             
№ 32 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області

Матвійчуку Сергію Григоровичу - вчителю фізики Чернігівського 
ліцею № 32 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області

Кащук Тетяні Юріївні - вчителю математики Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 34 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області

Підгайній Тетяні Іванівні - вчителю трудового навчання 
Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 34 
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Чернігівської міської ради 
Чернігівської області

3. Управлінню освіти міської ради (Білогура В. О.) здійснити виплату 
надбавок до заробітної плати зазначеним вище педагогічним працівникам у 
межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах управління 
освіти міської ради та закладів освіти.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника міського голови Ломако О. А. 

Міський голова В. АТРОШЕНКО
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