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Заклад дошкільної освіти (ясла -  садок) №57

НАКАЗ
м. Л ьвів

Від 23.09.2020р. №78

Про виплату щорічної грошової 
винагороди педагогічним працівникам ЗДО

За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, за підсумками 
роботи за 2019-2020 p., та з нагоди « Дня працівника освіти», розпорядження 
міського голови No373 від 21.09.2020р. «Про виплату щорічної грошової 
винагороди педагогічним працівникам»,' наказу управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради від 21.09.2020 року №326р «Про 
виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам закладів освіти 
м.Львова» керуючись положенням «Про преміювання працівників ЗДО № 57»

НАКАЗУЮ:

1.Нагородити грошовою нагородою педагогічних працівників закладу, згідно 
поданого списку в такому розмірі:

Ольшевська -Хапова Ю.В. -  вихователь -методист -  5556 грн.
Верхоляк Х.Ю. -  вихователь - 5556 грн.
Гаращук В.Б. -  вихователь -  4821грн 
Демків Г.А. -  вихователь - 4821 грн 
Лемішко Л.М. -  вихователь -  4821 грн 
Дибач Н.А. -  вихователь -  4821 грн 
Підгайна М.Г. -  вихователь -  5556 грн 
Бендина Г.Я. -  вихователь -  4821 грн 
Стрихарчук М.І. -  вихователь -4821 грн 
Цюник О.Р. -  вихователь -  4821грн 
Коваль Г.С. -вихователь -  4821грн 
Кульба Т.Є. -  вихователь -  4821 грн 
Бойко О.З. -вихователь - 5188 грн 
Босович А.З. -  вихователь -  5188 грн 
Словак І.В. -  вихователь -  4455грн 
Юрченко Н.В. -  вихователь -  5188 грн 
Малицька У.М. -  музичний керівник -  5660рн 
Городечна Б.Б. -  практичний психолог -  5188 грн 
Коцур Н.^о4<ййй/^Д^-логопед -  7000 грн 
К ул ь^^С ,1 ^к^^у^Г чО р  з фіз.вих. - 4233 грн

їіреі/ня за^икДканйям даного наказу залишаю за собою.

Д и р е к т ю ф К ^ ^ ^ ^  і і  М. Кравець



Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 57

НАКАЗ
м. Льв ів

Від 23.09.2020р. №79

Про надання матеріальної допомоги 
на вирішення соціально -  побутових питань 
господарсько -  обслуговуючому персоналу

Враховуючи п.4.б постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 
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», п.4.5. наказу Міністерства освіти і науки України від 
26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради від 17.09.2020р. № 322р «Про надання матеріальної допомоги на 
вирішення соціально -  побутових питань господарсько -  обслуговуючому 
персоналу»,

НАКАЗУЮ:

1.Надати господарсько -  обслуговуючому персоналу ЗДО № 57 матеріальну 
допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу.

Музика О.Б. - комірник 
Ключник Я.Й. - кухар 
Федунь І.С. -  шеф-кухар 
Дуда С.І.- кухар
Лещишин Ю.О. -  діловод / машиніст по пранню білизни
Бучак З.К. -  завгосп
Саламін В.В,- кастелянша
Нуцковська Г.К - машиніст по пранню білизни
Каплиш О.З,- помічник вихователя
Химич О.В. - помічник вихователя
Роман М.Д.- помічник вихователя
Логвиненко М.М. - помічник вихователя
Бортник С.Н. - помічник вихователя
Іваськевич Г.М. - помічник вихователя
Шевців Л.В. - помічник вихователя



Швець О.С. - помічник вихователя 
Лисик М.І. - помічник вихователя 
Курочка -  Гнида О М. - помічник вихователя 
Нуцковський В.М. -  підсобний робітник 
Ковальчук В.В. -  слюсар-електомонтер 
Ярка М.М. -  двірник / помічник вихователя 
Іванець Ю.С. - прибиральниця

конанням даного наказу залишаю за собою.

М.Кравець


