
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ПРОЕКТ 

від_______________№___________ 

м.Покровськ 

 

Про внесення змін до статутів  

дошкільних навчальних закладів 

Покровської міської ради 

Донецької області 

та їх штатних розписів 

 

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту” ч.3 ст.30, наказу МОН від 

04.11.10. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних закладів»,  

Закону України “Про освіту”ст.25, наказу МОН від 06.12.10. №1205 «Про затвердження 

Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти»,  керуючись 
інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (п.11), наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» 

від 26.09.2005 № 557 (додаток 1), типовими штатними нормативами дошкільних 

навчальних закладів, затверджені  наказом Міністерства освіти і науки України від 

04.11.2010 № 1055,ст.ст.26, 59, 73, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб): 

1.1. Внести зміни до статутів дошкільних навчальних закладів Покровської міської 

ради Донецької області, виклавши їх у новій редакції згідно додатків: 

Заклад дошкільної освіти №2 «Росинка» Покровської міської ради Донецької області 

(додаток1); 

Заклад дошкільної освіти №3 «Світлячок» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 2); 

Заклад дошкільної освіти №4 «Берізка» Покровської міської ради Донецької області 

(додаток 3); 

Заклад дошкільної освіти №5 «Вербонька» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 4); 

Заклад дошкільної освіти №6 «Сонечко» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 5); 

Заклад дошкільної освіти №7 «Топопльок» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток6); 

Заклад дошкільної освіти №8 «Ластівка» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 7); 

Заклад дошкільної освіти №10 «Калинка» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 8); 

Заклад дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 9); 

Заклад дошкільної освіти №12 «Пролісок» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 10); 



Заклад дошкільної освіти №13 «Капітошка» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 11); 

Заклад дошкільної освіти №14 «Веселка» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 12); 

Заклад дошкільної освіти №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 13); 

Заклад дошкільної освіти №16 «Барвінок» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 14); 

Заклад дошкільної освіти №42 «Золотий півник» Покровської міської ради 

Донецької області (додаток 15); 

Заклад дошкільної освіти №43 «Колокольчик» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 16); 

Заклад дошкільної освіти №63 «Одуванчик» Покровської міської ради Донецької 

області (додаток 17); 

Навчально-виховний комплекс №2 дошкільний підрозділ «Перлинка» Покровської 

міської ради Донецької області (додаток 18); 

1.2. Здійснити  державну реєстрацію статутів закладів дошкільної освіти 

Покровської міської ради Донецької області згідно п.п. 1.1. цього рішення. 

2. Внести зміни до штатного розпису  закладів дошкільної освіти Покровської 

міської ради Донецької області (додаток 19). 

3. Внести   зміни   до штатної чисельності  закладів дошкільної освіти №3 

«Світлячок», №6 «Сонечко», №12 «Пролісок» Покровської міської ради Донецької області 

(додаток 20). 

2. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Порецька) здійснювати 

фінансування видатків в межах бюджетних призначень на відповідний рік.  

3. Координацію роботи щодо виконанню даного рішення покласти на заступника 

міського голови Олехнович О.О., контроль – на постійну депутатську комісію з питань 

правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської                

етики (Неголюк) та на постійну комісію з питань освіти, культури духовності, молоді, 

фізкультури та спорту (Требушкін). 

 

 

 

В.п. міського голови         І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


