
УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 

ІМЕНІ ЕЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ 
ДЕСНЯНСЬКОЕО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

02232, місто Київ, вул. Костянтина Данькевича,5, т/ф. 530-03-80, E-mail: sh292@ukr.net

від 14Л 2.2021 р. № 656

Аллі
foi+request-96620-
59664556@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання інформації

Адміністрацією школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України 
Івана Мазепи Деснянського району міста Києва розглянуто Ваш запит на 
публічну інформацію від 29.11.2021 № 063-212 (з) стосовно надання
сканкопій наказів щодо виплати премії керівнику навчального закладу 
Деснянського району за період 01.11.2020 року по 31.12.2021 року.

За результатами розгляду надаємо вищезазначену інформацію, згідно 
додатку.

Додаток на 8 арк. в 1 прим.

Ольга СЛОБОДЯНКЖ

mailto:xxxxx@xxx.xxx
mailto:xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


Згідно
Директор
школи

,ирєктор

ГІДНО З Сф ом

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ

Про преміювання директора 
школи І-ІІІ ступенів № 292 імені 
гетьмана України Івана Мазепи 
Деснянського району міста Києва

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 
р. № 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) за сумлінну 
працю та складність і напруженість в роботі 
НАКАЗУЮ:

1. Преміювати у листопаді 2020 року директора школи І-ІІІ ступенів 
№ 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району 
міста Києва Слободянюк Ольгу Леонідівну в розмірі 30000 грн.

2. Головному бухгалтеру школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана 
України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва Редько О.І. 
забезпечити нарахування та виплату премії , зазначеної в п. 1 цього 
наказу, в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі на
2020 р.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного 
бухгалтера Редько О.І.

НАКАЗ

від 20.11.2020 р. № 147- к

Н.К. Бурдіна

О.І. Редько



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ

НАКАЗ

від 23Л2.2020 р. № 152/1-к

Про преміювання директора 
ніколи І-ІІІ ступенів № 292 імені 
гетьмана України Івана Мазепи 
Деснянського району міста Києва

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 
р. № 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) за сумлінну 
працю та складність і напруженість в роботі та з нагоди Католицького 
Різдва 25 грудня 2020 року 
НАКАЗУЮ:

1. Преміювати в грудні 2020 року директора школи І-ІІІ ступенів № 292 
імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва 
Слободянюк Ольгу Леонідівну в розмірі 50000 грн.

2. Головному бухгалтеру школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана 
України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва Редько О.І. 
забезпечити нарахування та виплату премії , зазначеної в п. 1 цього 
наказу, в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі на
2020 р.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного 
бухгалтера Редько О.І.

Директор школи

—

Ч > Д \

З наказом ознайомлена:

О.Л. Слободянюк

О.І. Редько



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ

Н А К А З

від 23.04.2021 р. Ш З І  -К

Про преміювання 
працівників

Відповідно постанов 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» (зі змінами), на підставі 
рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про 
бюджет міста Києва на 2021 рік», з нагоди святкування Великодня, за 
сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків та відповідно 
до наказу РУО від 23.04.2021 року № 209-К «Про преміювання 
працівників закладів та установ освіти Деснянського району міста Києва»

Н А К А З У Ю :

1. Преміювати директора школи Ольгу Леонідівну Слободянюк (згідно 
додатку № 1 від 23.04.2021 р. до наказу Управління освіти Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації ) в розмірі 100 % до 
посадового окладу (ставки заробітної плати) за основною займаною 
посадою.

2. Преміювати педагогічних та всіх інших працівників в розмірі 50 % до 
посадового окладу (ставки заробітної плати) за основною займаною 
посадою.

3. Головному бухгалтеру школи Редько О.І. відповідні нарахування та 
виплату премії здійснити в межах фонду оплати праці, затвердженого в 
кошторисі на 2021 рік.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Ольга СЛОБОДЯНЮК

З наказом ознайомлена: Ольга РЕДЬКО



Додаток № 1 
до наказу Управління освіти 

Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

від 23.04.2021 р. № 209-к

1. Преміювати директора школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана 
України Івана Мазепи Ольгу СЛОБОДЯНЮК в розмірі 100 % до 
посадового окладу (ставки заробітної плати) в сумі 9211,50 грн. за 
основною займаною посадою.

•Су
і М /Головний бухгалтер Ольга РЕДЬКО



Згідно з ори
Директор
школи

/

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 292 
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ

Н А К А З

від 18.10.2021 р. № /4 Г -К

Про преміювання
працівників закладів та установ освіти 
Деснянського району міста Києва

Відповідно постанов 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» (зі змінами), на підставі 
рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про 
бюджет міста Києва на 2021 рік», з нагоди святкування Дня захисників і 
захисниць України, за сумлінну працю та зразкове виконання службових 
обов’язків та відповідно до наказу РУО від 18.10.2021 року № 661-К «Про 
преміювання працівників закладів та установ освіти Деснянського району 
міста Києва»

Н А К А З У Ю :

1. Преміювати директора школи Ольгу Леонідівну Слободянюк (згідно 
додатку № 1 від 18.10.2021 р. до наказу Управління освіти Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації ) в розмірі 50 % до 
посадового окладу (ставки заробітної плати) за основною займаною 
посадою.

2. Преміювати педагогічних та всіх інших працівників в розмірі 50 % до 
посадового окладу (ставки заробітної плати) за основною займаною 
посадою.

3. Головному бухгалтеру школи Редько О.І. відповідні нарахування та 
виплату премії здійснити в межах фонду оплати праці, затвердженого в 
кошторисі на 2021 рік.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора Ніна БУРДІНА

3 наказом ознайомлена: Ольга РЕДЬКО
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Додаток № 1
до наказу Управління освіти 

Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

від 18.10.2021 р. № 661-к

1. Преміювати директора школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана 
України Івана Мазепи Ольгу СЛОБОДЯНЮК в розмірі 50 % до 
посадового окладу (ставки заробітної плати) в сумі 4605,75 грн. за 
основною займаною посадою.

Головний бухгалтер Ольга РЕДЬКО



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №  292 
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ

Н А К А З

від 19.11.2021 р. № < //£ -К

Про преміювання
працівників закладів та установ освіти 
Деснянського району міста Києва

Відповідно постанов 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» (зі змінами), на підставі 
рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про 
бюджет міста Києва на 2021 рік», (зі змінами) відповідно до наказу РУО 
від 19.11.2021 року № 718-К «Про преміювання працівників закладів та 
установ освіти Деснянського району міста Києва»
Н А К А З У Ю :

1. Преміювати директора школи Ольгу СЛОБОДЯНЮК (згідно додатку № 
1 від 19.11.2021 р. до наказу Управління освіти Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації ) в розмірі 100 % до посадового 
окладу (ставки заробітної плати) за основною займаною посадою.

2. Враховуючи Положення про преміювання працівників та в межах фонду 
оплати праці надати премію наступним категоріям працівників:

2.1. Заступникам директора з навчальної, навчально-виховної та виховної 
роботи Бурдіній Н.К., Курінній А.А., Козачевській О.О., в розмірі до 
посадового окладу (ставки заробітної плати) за основною займаною 
посадою.

2.2. Педагогічним працівникам у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки 
заробітної плати) за основною займаною посадою.

2.3. Іншим категоріям працівників, що не віднесені до педагогічних, за 
основною займаною посадою.

3. Головному бухгалтеру школи Редько О.І. відповідні нарахування та 
виплату премії здійснити в межах фонду оплати праці, затвердженого в 
кошторисі на 2021 рік.

4. Контрольна виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор 

З наказом ознайомлена :

Ольга СЛОБОДЯНЮК 

Ольга РЕДЬКО



Згідно з ог
Директор 

І школи V 1/ ^ ’  /
---- Додаток Лд-4-4 =

до наказу Управління освіти 
Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
від 19.11.2021 р. № 718-к

1. Преміювати директора ніколи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана 
України Івана Мазепи Ольгу СЛОБОДЯНЮК в розмірі 100 % до 
посадового окладу (ставки заробітної плати) в сумі 9211,50 грн. за 
основною займаною посадою.

Головний бухгалтер Ольга РЕДЬКО


