
      
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
09.10.2019                                                                                                 № 370  
 
Про затвердження штатних розписів  
закладів дошкільної та позашкільної  
освіти Пирятинської міської ради  
 
 

 Відповідно до статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, наказів Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 
„Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних 
закладів“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.2010 за           
№ 1157/18452  (зі змінами), від 31.10.2012 № 1230 „Про затвердження Типових 
штатних нормативів позашкільних навчальних закладів“, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 19.11.2012 за № 1935/22247 (зі змінами), наказу 
Міністерства культури України від 11.08.2015 № 587 „Про затвердження 
Примірних штатних нормативів початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)“, додатку 1  наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ,,Про впорядкування 
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників 
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ“, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (зі 
змінами), у зв’язку з підвищенням на 10 % посадових окладів педагогічних 
працівників з 01.09.2019, виконком міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Установити з 01 вересня 2019 року в штатних розписах закладів 
дошкільної та позашкільної освіти посадові оклади (тарифні ставки) 
працівників (крім посадових осіб місцевого самоврядування) в таких розмірах: 

1 тарифного розряду — 1921 грн.;  
2 тарифного розряду — 2094 грн.; 
3 тарифного розряду — 2267  грн.;   
4 тарифного розряду — 2440 грн.;   
5 тарифного розряду — 2613 грн.;  
6 тарифного розряду — 2785 грн.; 
7 тарифного розряду — 2958 грн.;   



8 тарифного розряду — 3150 грн.;   
9 тарифного розряду — 3655,30 грн.;   
10 тарифного розряду — 3845,60 грн.; 
11 тарифного розряду — 4162,40 грн.; 
12 тарифного розряду — 4480,30 грн.;  
13 тарифного розряду — 4797,10 грн.; 
14 тарифного розряду — 5113,90 грн.; 
15 тарифного розряду — 5451,60 грн.;  
16 тарифного розряду — 5896,00 грн.;  
17 тарифного розряду — 6339,30 грн.; 
18 тарифного розряду — 6782,60 грн. 
2. Затвердити  штатні розписи закладів дошкільної освіти: 
1) Пирятинський дошкільний навчальний заклад „Берізка“ –                       

39,05 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати  203518,30 грн. 
(двісті три тисячі п’ятсот вісімнадцять грн. 30 коп.) (додаток 1);  

2) Пирятинський дошкільний навчальний заклад „Червона шапочка“ – 
24,63 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати  131502,59 грн. 
(сто тридцять одна тисяча п’ятсот дві грн. 59 коп.) (додаток 2);  

3) Пирятинський дошкільний навчальний заклад „Сонечко“ –                    
22,63 штатних одиниці з місячним фондом заробітної плати 118168,98 грн. (сто 
вісімнадцять тисяч сто шістдесят вісім грн. 98 коп.) (додаток 3);  

4) Пирятинський дошкільний навчальний заклад „Ромашка“ –                   
27,025 штатних одиниці з місячним фондом заробітної плати  144931,59 грн. 
(сто сорок чотири тисячі дев’ятсот тридцять одна грн. 59 коп.) (додаток 4); 

5) Пирятинський дошкільний навчальний заклад „Пролісок“ –             
19,18 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 98419,53 грн. 
(дев’яносто вісім тисяч чотириста дев’ятнадцять грн. 53 коп.) (додаток 5); 

6) Олександрівський дошкільний навчальний заклад „Ромашка“ –                 
4,5 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 26015,31 грн. 
(двадцять шість тисяч п'ятнадцять грн. 31 коп.) (додаток 6);  

7) Калиновомостівський дошкільний навчальний заклад „Калинка“ –   
6,25 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати  32016,38 грн. 
(тридцять дві тисячі шістнадцять грн. 38 коп.) (додаток 7). 

3. Затвердити штатні розписи закладів позашкільної освіти:  
1) Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості – 18,95 штатних 

одиниць з місячним фондом заробітної плати  114646,73 грн. (сто чотирнадцять 
тисяч шістсот сорок шість грн. 73 коп.) (додаток 8);  

2) Пирятинська станція юних техніків – 11,25 штатних одиниць з 
місячним фондом заробітної плати 63384,84 грн. (шістдесят три тисячі триста 
вісімдесят чотири грн. 84 коп.) (додаток 9);  

3) Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа – 31,0 штатних одиниці 
з місячним фондом заробітної плати 168813,51 грн. (сто шістдесят вісім тисяч 
вісімсот тринадцять грн. 51 коп.) (додаток 10). 

4. Увести в дію штатні розписи закладів дошкільної та позашкільної 
освіти з 01.09.2019. 



5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради 
від 23.01.2019 № 25 ,,Про затвердження штатних розписів закладів дошкільної  
та позашкільної освіти Пирятинської міської ради“. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 
 

 
Виконувач обов’язків  
міського голови                                                                         І.ШИКЕРИНЕЦЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















