
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
Управління освіти 

Школа І-ІІІ ступенів № 270 Деснянського району міста Києва

02225, м. Київ, пр-т Маяковського 21-В, тел./факс (044) 515-41-63, Е-таі1: «Ь270@икг.пе1

Про розгляд звернення

Адміністрація школи І-ІІІ ступенів № 270 Деснянського району міста 
Києва, повідомляє, що виплата премій керівнику закладу освіти в період з 
01.11.2021 по 31.12.2021 року здійснювалась в таких періодах : 

листопад 2020 року у сумі 22 000,00 грн. 
грудень 2020 року у сумі ЗО 000,00 грн. 
квітні 2021 року в сумі 8 566,35 грн. 
жовтень 2021 року у сумі 4 283,18 грн. 
листопад 2021 року у сумі 8 566,35 грн.
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Директор

Новицький Ю.А.



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №270 

НАКАЗ

а д м ін іс т р а ц ія

Про преміювання працівників

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 
року № 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), на підставі рішення Київської 
міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 « Про бюджет міста Києва на 2021 
рік» (із змінами),наказу управління освіти від 23 квітня 2021 року № 209-К , з 
нагоди святкування Великодня та за сумлінну працю та зразкове виконання 
службових обов’язків та відповідно до особистого внеску в загальні результати 
роботи за основною займаною посадою

НАКАЗУЮ:

1. Надати премію директору школи Коломійцю П.П. в розмірі 100% 
посадового окладу'( ставки заробітної плати).

2. Надати премію всім категоріям працівників в розмірі 50% посадового 
окладу ( ставки заробітної плати ) за основною займаною посадою.

3. Бухгалтерії школи здійснювати відповідні нарахування в межах фонду
оплати прац і . затвердженого в кошторисі на 2021 рік.

Ж? V
ням цього наказу покласти на головного бухгалтера
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УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №270 

НАКАЗ

18 » жовтня 2021р. № 143-К

Про преміювання працівників 

всіх категорій

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 , закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), на підставі рішення Київської 
міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 « Про бюджет міста Києва на 2021 
рік» (із змінами),наказу управління освіти від 18.10.2021 року № 661-К, з нагоди 
святкування Дня захисників та захисниць , за сумлінну працю та зразкове 
виконання службових обов’язків та відповідно до особистого внеску в загальні 
результати роботи за основною займаною посадою

НАКАЗУЮ:

1. Преміювати працівників всіх категорій в розмірі 50% посадового окладу ( 
ставки заробітньої плати) за основною займаною посадою. .

2. Бухгалтерії школи здійснювати відповідні нарахування в межах фонду 
оплати праці, затвердженого в кошторисі на 2021 рік.

3.Контроль за вйкЦнанням цього наказу покласти на головного бухгалтера 
школи НовицькотоЩ '.А..



. УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №270 

НАКАЗ

« 23 » листопада ‘ 2021р. № 156-К

Про преміювання працівників

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002
року № 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), на підставі рішення Київської
міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 « Про бюджет міста Києва на 2021
рік» (із змінами),наказу управління освіти від 19.11.2021 року № 718-К, за
сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків та відповідно до
особистого внеску в загальні результати роботи за основною займаною посадою

*

НАКАЗУЮ:

1. Надати премію в листопаді 2021 року директору школи Коломійця П.П. у 
розмірі посадового окладу ( ставки заробітної плати ).

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Вдовиченко
О.П.,Гулаєвич Н.ВЬ у розмірі посадового окладу ( ставки заробітної плати).

3. Педагогічним працівникам у розмірі 50 відсотків посадового окладу ( ставки 
заробітної плати) за основною займаною посадою.
4.Головному бухгалтеру Новицькому Ю.А. здійснити відповідні нарахування 

та виплату премії , в 'межах оплати праці, затвердженого в кошторисі на 
2021 рік.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ШКОЛА 1-І 11 СТУПЕНІВ №270

' ( / } £ / С/ЄІЄ
V і/

НАКАЗ

>0 ' и У ї>. №

Про преміювання 

директора школи

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 
року № 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), на підставі рішення Київської 
міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 « Про бюджет міста Києва на 2020 
рік» (із змінами) , з нагоди святкування Різдва Христового та Нового Року та за 
сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків та відповідно до 
особистого внеску в загальні результати роботи , за погодженням Управління 
освіти

НАКАЗУЮ:

1. Преміювати директора школи Коломійця Петра Петровича в грудні 2020 року 
в розмірі 30 000 грн.

2. Бухгалтерії школи здійснювати відповідні нарахування та виплату премії, 
зазначеної в о. 1 цього наказу , в межах фонду оплати праці, затвердженого в 
кошторисі на 2020 рік.

3. Коіпррл^|,адр:^нанням даного наказу покласти на головного бухгалтера 
школи і Іовицького ІО.А.

Директор ' Петро КО ЛОМІ ЄЦЬ


