
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 26.09.2019 № 7/69-19 
            м. Покровськ 

 

Про внесення змін до штатної чисельності  

закладів загальної середньої освіти 

Покровської міської ради Донецької області 

 

На виконання Закону України “Про освіту”, Закону України «Про 

внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 

06.07.2010р. №244 – VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 

15.08.2011 р. №872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», керуючись ст.ст.26, 59, 

73, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області 

(Голуб) внести зміни до штатної чисельності закладів загальної середньої 

освіти Покровської міської ради Донецької області згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню міської ради Донецької області 

(Порецька) видатки на заробітну плату здійснювати за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

3. Координацію роботи щодо виконання 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 планування, фінансів, бюджету, соціально-економічному 

розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва  

(Стародуб). 

 

 

 

В.п. міського голови           І.Сущенко 
 

 

 

 

 

 

 



        Додаток    

        до рішення  міської 

ради  

  

        від 26.09.2019 № 

7/69-19 

  

            

Перелік додаткових штатних одиниць закладів загальної середньої освіти, 

які вводяться з 01.09.2019 року 

Назва закладу Посада 

 Заступник 

директора з 

навчально-

виховної, 

виховної 

роботи, шт.од. 

Практичн

ий 

психолог, 

шт.од. 

Вихователь

, шт.од. 

Вихователь 

ГПД, 

шт.од. 

Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти, 

шт.од. 

Ассистен

т 

вчителя, 

шт.од. 

Завідува

ч 

бібліотек

и, шт.од. 

Бібліотека

р, шт.од. 

Секретар-

друкарка, 

шт.од. 

Лабора

нт, 

шт.од. 

Всього 

БПГ     1,69  1,00 -0,50   2,19 

ЗОШ №2  0,25   4,50 1,00     5,75 

ЗОШ №3     -2,19 2,00     -0,19 

ЗОШ №4     5,56      5,56 

НВК №2     3,00 1,00     4,00 

ЗОШ №6     1,17      1,17 

ЗОШ №8     -1,52      -1,52 

ЗОШ №9    0,50 7,00 2,00    1,00 10,50 

ЗОШ №12     1,81 1,00    0,50 3,31 

ЗОШ №14 0,50    1,67  1,00 -0,50 0,50  3,17 

ЗОШ №15     1,25      1,25 

ЗОШ №33     0,33      0,33 

ЗОШ №35     3,70      3,70 

ЗОШ №36     -0,91      -0,91 

НВК №1   -12,00 -0,50 2,09 1,00     -9,41 

Ліцей "Надія" 0,50    1,53      2,03 

Всього 1,00 0,25 -12,00 0,00 30,68 8,00 2,00 -1,00 0,50 1,50 30,93 

 

Секретар міської ради 

        І. Сущенко 



 


