
 

 

                                                                                

  

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ                   
 

05.01.2018           №  1 

 

Про затвердження штатних розписів  

опорних закладів загальної середньої  

освіти Пирятинської міської ради  

 

Відповідно до статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 „Про 

ефективне використання державних коштів“, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 06.12.2010 № 1205 „Про затвердження Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів“, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за № 1308/18603 (зі змінами), рішення 

двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання Пирятинської міської ради від 

13.10.2017 №  262 „Про визначення розпорядників бюджетних коштів третього 

ступеня“ (зі змінами), рішення тридцять другої сесії сьомого скликання від 

22.12.2017 № 356 „Про внесення змін до складу освітнього округу та 

реорганізацію закладів освіти в межах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“, з метою упорядкування штатної чисельності 

працівників опорних закладів загальної середньої освіти та їх філій, виконком 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити штатні розписи опорних закладів загальної середньої 

освіти у новій редакції:  

1) Пирятинський ліцей з Філією – 135,97 штатних одиниць (додається);  

2) Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – 83,94 

штатних одиниць (додається);  

3) Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів               

№ 6 з Олександрівською філією – 85,05 штатних одиниць (додається);  

2. Визнати такими, що втратили чинність, п.1 рішення виконкому 

міської ради від 26.09.2017 № 256 „Про затвердження штатних розписів 

підвідомчих установ Пирятинської міської ради на 2017-2018 навчальний рік“, 

п.1 рішення виконкому міської ради від 10.10.2016 № 303 „Про затвердження 

штатних розписів підвідомчих установ Пирятинської міської ради на 2016-2017 

навчальний рік“, рішення виконкому міської ради від 29.11.2017 № 292 „Про 



внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради“.  

3. Керівникам опорних закладів загальної середньої освіти        

(Василенко М.В., Налчаджі О.С., Пономаренко Л.В.) привести штатні розписи 

закладів освіти у відповідність до рішення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                       О.РЯБОКОНЬ 
 

 


