
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

08 квітня 2021 року 

 

Про введення до штатного розпису  

Хорошківського закладу дошкільної 

освіти «Сніжинка» Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

додаткової штатної одиниці 

 

 Розглянувши клопотання Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області щодо 

введення до штатного розпису Хорошківського закладу дошкільної освіти 

«Сніжинка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області додаткової штатної одиниці асистента вихователя, відповідно до 

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

постанови Кабінету Міністрів України від  14.02.2017 року № 88 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами», 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 01.05.2021 року ввести додатково 0,5 штатної одиниці асистента 

вихователя до штатного розпису Хорошківського закладу дошкільної освіти 

«Сніжинка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області. 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

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



забезпечити фінансування додаткової штатної одиниці у межах коштів, 

передбачених на галузь освіти в 2021 році. 

3. Директору Хорошківського закладу дошкільної освіти «Сніжинка» 

Лубенської  міської   ради   Лубенського  району  Полтавської  області  

Куліш М.А. внести зміни до штатного розпису. 

   4. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Костенка М.В. 

 5. 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

від 08 квітня 2021 року 

Про введення до штатного розпису 

Хорошківського закладу дошкільної 

освіти «Сніжинка» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

додаткової штатної одиниці 

 

Даний проєкт рішення розроблений Управлінням освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської  ради Лубенського району Полтавської області з 

метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за 

місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення 

сім’ї до участі у освітньому процесі. 

 

 

Начальник Управління освіти                                         Мирослав КОСТЕНКО 

 

 

 

 


