
 

       

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання)  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 лютого 2022 року 

 

Про введення до штатних розписів 

закладів освіти Лубенської територіальної  

громади додаткових штатних одиниць 

 

 Розглянувши клопотання Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області щодо 

введення до штатних розписів закладів освіти Лубенської територіальної 

громади додаткових штатних одиниць сестри медичної, відповідно до Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06.12.2010 року №1205 «Про затвердження Типових штатних 

нормативів закладів загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 04.11.2010 року №1055 «Про затвердження Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,  керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. З 01.03.2022 року ввести додатково 0,5 штатної одиниці сестри 

медичної у наступних закладах загальної середньої освіти Лубенської 

територіальної громади: 

- Ісківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області; 

- Снітинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області. 

2. З 01.03.2022 року ввести додатково 0,25 штатної одиниці сестри 

медичної у наступних закладах дошкільної освіти Лубенської територіальної 

громади: 

- Березівському закладі дошкільної освіти «Берізонька» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області; 



- Березотіцькому  закладі дошкільної освіти «Берізка» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області; 

- Ісковецькому закладі дошкільної освіти «Золота рибка» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області; 

- Снітинському закладі дошкільної освіти «Пролісок» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області; 

- Хорошківському закладі дошкільної освіти «Сніжинка» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області. 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) 

забезпечити фінансування додаткових штатних одиниць у межах коштів, 

передбачених на галузь освіти в 2022 році. 

4. Директорам Ісківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Лубенської  міської  ради  Лубенського  району  Полтавської   області 

Ауніній О.В., Снітинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Лубенської  

міської  ради  Лубенського  району  Полтавської  області  Горбик Н.В.,  

Березотіцького  закладу дошкільної освіти «Берізка» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Білокур Н.В., Ісковецького закладу 

дошкільної освіти «Золота рибка» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області Романюті К.П., Снітинського закладу дошкільної 

освіти «Пролісок» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області Василенко Г.М., Хорошківського закладу дошкільної освіти 

«Сніжинка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області Куліш М.А. внести зміни до штатного розпису. 

   5. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Костенко М.В.). 

   6. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету 

та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Секретар Лубенської міської ради                                Маргарита  КОМАРОВА 

 

 

Заступник  міського  голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради 

Лубенської міської ради                                                            Ірина ХАРЧЕНКО  

 

 

Голова постійної  депутатської комісії  

з питань планування бюджету та фінансів                              Роман СЕНДЗЮК 

 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету    

Лубенської міської ради                                            Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 

 

Начальник фінансового управління 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради                                                     Тамара РОМАНЕНКО  

 

Начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради та ОСН 

виконавчого комітету   

Лубенської міської ради                                                          Наталія УВАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирослав Костенко  77-386     



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

від 17 лютого 2022 року 

«Про введення до штатних розписів 

закладів освіти Лубенської територіальної 

громади додаткових штатних одиниць» 

 

 

 Проєкт рішення розроблено відповідно до статі 21 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», статі 34 Закону України «Про 

дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 

1318 «Про затвердження Порядку  здійснення  медичного  обслуговування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів, наказів Міністерства освіти і 

науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», від 04.11.2010 № 1055 

«Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних 

закладів» та у зв’язку виробничою необхідністю, а саме: 

- здійснення заходів з охорони здоров’я дітей закладу освіти; 

- дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти; 

- здійснення нагляду за організацією харчування учасників освітнього 

процесу. 

 

 

 

Начальник Управління освіти                                         Мирослав КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 


