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Лановний пане Олександре!

1НУ відповідь на Ваш 
наявності та кількості згідн 
плати технічного персоналу 
організаціями з приводу х 
природничого профілю упр 
державної адміністрації інф 

Адміністрація Ліцеф 
повідомляє, щодо ная 
- робітник з комшк 

ставки;
- прибиральник слул 
Організацію харчуван 

здійснює ТОВ «ПОНТЕМ 
який було укладено між уг 
державної адміністрації 
Янушкайтіса А.

Договорів з привод|у 
суспільно-природничого г 
районної у м. Києві держав 
не було укладено.

формаційний запит від 23.08.2019 року стосовно 
о штатного розпису ставок, вакансій і заробітної 
та інформації щодо укладених договорів з іншими 
арчування та охорони Ліцею № 303 суспільно- 
іавління освіти Дарницької районної в місті Києві 
ормує.

№ 303 суспільно-природничого профілю
йності та кількості вільних вакансій: 
ксного обслуговування й ремонту будівель -  2

:бових приміщень -  2,25 ставки, 
ня в начальних закладах Дарницького району 

У А» на підставі договору №93 від 05.02.2019р., 
равлінням освіти Дарницької районної у м. Києві 
[та даним підприємством в особі директора

виконання охоронних функцій у Ліцеї 303 
фішо між управлінням освіти Дарницької 

і о ї  адміністрації та іншою організацією чи фірмою
їро



Додаток 1: Інформація щодс 
(з переліком: посад) на 1 арк .:

структури заробітної плати технічного персоналу 
з 1 прим.

Н ачальн и к

Анастасія Олійник 
562 62 67

Євгенія СПИСОВСЬКА



Додаток 1 "Затверджую"
Штат в кількості 41,75 штатних одиниць

Начальник управління освіти Дарницької районної в 
м.Києві державної адміністрації

Євгенія СПИСОВСЬКА
м.п. " ~ —”

Інфрмація щодо структури заробітної плати технічного персоналу (з переліком посад)
Звіт за місяць

Ліцей №303 сусп ільно-природничого проф ілю

і О г і п м А  ] О окатегорія ^ і"Щї ю 
Постанови 

Кабінету 
Міністрів 

України № 
1298

Ч-'І І|ЩІ І '- '

Постанови 
Кабінету 
Міністрів 

України № 
1298 та 
наказу 

МОН № 
102

використай
ня

дезінфікува 
льних 

засобів та 
шкідливи 

умови праці

Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць 
(грн.)

Фонд 
заробітної 

плати на рік 
(грн.)

Посада Кількість
штатних
одиниць

Посадовий 
оклад (грн.)

За
складність, 
напруженіс 
ть в роботі

За роботу в 
нічний час; 
у святкові 

ДНІ

1 Робітник з комплексного 
обслуговування й оемонту будівель

£ П О  0 , и и 2440,00 5429,00 17629,00 211548,00

2 Прибиральник службових приміщень 27,25 2094,00 22180,70 5706,15 84948,35 1019380,20
3 Сторож 4,50 2094,00 3674,97 1452,46 14550,43 174605,16
4" Оператор хлораторної установки 0,50 2094,00 523,50 104,70 1675,20 20102,40
5 Гардеробник 3,00 1921,00 2247,57 8010,57 96126,84
6 Двірник 1,50 1921,00 1123,79 4005,29 48063,48


