
 

                                          

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова четверта сесія восьмого скликання)  

Р І Ш Е Н Н Я   

 

14 січня 2021 року 

 
Про введення додаткових штатних одиниць 

до штатних розписів закладів освіти 

Лубенської територіальної громади 

 

   Розглянувши клопотання управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради щодо введення до штатних розписів закладів освіти 

міста додаткових штатних одиниць, відповідно до Закону України «Про 

позашкільну освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»,  наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012  року № 

1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних 

навчальних закладів», 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. Ввести додатково до штатного розпису Лубенської міської станції 

юних техніків і натуралістів 7,7 (сім цілих сім десятих) штатних одиниць: 

  - заступник директора з навчально-виховної роботи – 1 (одну) штатну 

одиницю; 

 - методист – 2 (дві) штатні одиниці; 

 - керівник гуртка – 4,7 (чотири цілих сім десятих) штатних одиниць. 

 2. Ввести додатково до штатного розпису Вовчицького закладу 

дошкільної освіти «Дзвіночок» 1 (одну штатну) одиницю бухгалтера. 

 3. Ввести додатково до штатного розпису Засульського закладу 

дошкільної освіти «Колосок»  1 (одну штатну) одиницю бухгалтера. 



4. 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 у 2021 році. 

5. Директору Лубенської міської станції юних техніків і натуралістів 

Лисенку С.В., завідувачу Засульського закладу дошкільної освіти «Колосок» 

Погребняк Л.Г., завідувачу Вовчицького закладу дошкільної освіти 

«Дзвіночок»  Шапошник Л.М. внести зміни до штатних розписів.  

 6. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Костенка М.В. 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань планування бюджету та фінансів, постійну депутатську 

комісію з соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки.  

 

 

 Лубенський міський голова                                                   О.П. Грицаєнко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення міської ради 

від 14 січня 2021 року 

«Про введення додаткових штатних одиниць 

до штатних розписів закладів освіти 

Лубенської територіальної громади» 

 

Цей проєкт рішення розроблено у зв’язку з переведенням закладів 

освіти, підпорядкованих до 31.12.2020 року відділу освіти Лубенської РДА та 

відділу освіти виконавчого комітету Засульської сільської ради, у 

підпорядкування Управлінню освіти виконавчого комітету Лубенської 

міської ради та з метою здійснення необхідних правочинів для забезпечення 

належного функціонування закладів дошкільної та позашкільної освіти, 

збереження та розвитку мережі гуртків мистецького, натуралістичного, 

технічного та художнього профілів. 

 

 

 

Начальник управління освіти                                                 Мирослав Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


