
      
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

09.09.2020                                                                                                 № 249 
 
Про затвердження штатних розписів  
закладів дошкільної, позашкільної 
освіти Пирятинської міської ради  
та Інклюзивно-ресурсного центру 
 

Відповідно до статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, постанов Кабінету Міністрів України: від 10.07.2019 № 695 „Про 
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року 
№ 22“ та  від 26.08.2020 № 750 ,,Про підвищення оплати праці працівників  
установ та організацій бюджетної сфери“, 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 листопада 2010 року  за № 1157/18452 (зі змінами), від 
31.10.2012 № 1230 „Про затвердження Типових штатних нормативів 
позашкільних навчальних закладів“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19 листопада 2012 року  за № 1935/22247 (зі змінами), 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), рішення тридцять дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 06.06.2018 № 167 ,,Про створення Інклюзивно-ресурсного центру 
відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради“, з метою 
впорядкування штатної чисельності працівників, виконком міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Установити з 01 вересня 2020 року в штатних розписах закладів 
дошкільної, позашкільної освіти та Інклюзивно-ресурсного центру посадові 
оклади (тарифні ставки) працівників (крім посадових осіб місцевого 
самоврядування) в таких розмірах: 

1 тарифного розряду — 2225 грн.;  
2 тарифного розряду — 2425 грн.; 
3 тарифного розряду — 2626 грн.;   
4 тарифного розряду — 2826 грн.;   
5 тарифного розряду — 3026 грн.;  
 



6 тарифного розряду — 3226 грн.; 
7 тарифного розряду — 3427 грн.;   
8 тарифного розряду — 4013,90 грн.;   
9 тарифного розряду — 4233,90 грн.;   
10 тарифного розряду — 4455 грн.; 
11 тарифного розряду — 4821,30 грн.; 
12 тарифного розряду — 5188,70 грн.;  
13 тарифного розряду — 5556,10 грн.; 
14 тарифного розряду — 5923,50 грн.; 
15 тарифного розряду — 6315,10 грн.;  
16 тарифного розряду — 6828,80 грн.;  
17 тарифного розряду — 7342,50 грн.; 
18 тарифного розряду — 7856,20 грн. 
2. Затвердити  штатні розписи закладів дошкільної освіти: 
1) Пирятинський заклад дошкільної освіти „Берізка“  Пирятинської 

міської ради Полтавської області (7 груп) -  39,05 штатних одиниць з місячним 
фондом заробітної плати 239145,11грн. (двісті тридцять девʼять тисяч сто сорок 
пʼять грн. 11 коп.) (додаток 1);  

2) Пирятинський заклад дошкільної освіти „Червона шапочка“ 
Пирятинської міської ради Полтавської області (4 групи) – 24,63 штатних 
одиниць з місячним фондом заробітної плати 153224,27 грн. (сто пʼятдесят три 
тисячі двісті двадцять чотири грн. 27 коп.) (додаток 2);  

3) Пирятинський заклад дошкільної освіти „Сонечко“  Пирятинської 
міської ради Полтавської області (4 групи) - 22,63 штатних одиниці з місячним 
фондом заробітної     плати    137078,13 грн. (сто    тридцять    сім  тисяча 
сімдесят вісім грн. 13 коп.) (додаток 3);  

4) Пирятинський заклад дошкільної освіти „Ромашка“ Пирятинської 
міської ради Полтавської області (5 груп) - 27,025 штатних одиниці з місячним 
фондом заробітної     плати    170317,96 грн. (сто    сімдесят  тисяч   триста 
сімнадцять грн. 96 коп.) (додаток 4); 

5) Пирятинський заклад дошкільної освіти „Пролісок“ Пирятинської 
міської ради Полтавської області (3 групи)- 19,18 штатних одиниць з місячним 
фондом заробітної плати 118046,79 грн. (сто вісімнадцять тисяч сорок шість 
грн. 79 коп.) (додаток 5); 

6) Олександрівський заклад дошкільної освіти „Ромашка“ Пирятинської 
міської ради Полтавської області (1 різновікова група) - 4,5 штатних одиниць з 
місячним фондом заробітної плати 27730,75 грн. (двадцять сім тисяч сімсот 
тридцять грн. 75 коп.) (додаток 6);  

7) Калиновомостівський заклад дошкільної освіти „Калинка“ 
Пирятинської міської ради Полтавської області (1 різновікова група) - 6,25 
штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 37404,15 грн. (тридцять 
сім тисяч чотириста чотири грн. 15 коп.) (додаток 7). 

3. Установити, що під час визначення граничних розмірів посадових 
окладів директора, інструкторів-методистів, тренерів-викладачів Пирятинської 
дитячо-юнацької спортивної школи застосовується додатковий коефіцієнт 
підвищення: 

 



1,5 – для тренерів-викладачів, які мають першу кваліфікаційну категорію; 
1,3 – для тренерів-викладачів, які мають другу кваліфікаційну категорію; 
1,3 – для директора та інструктора- методиста; 
1,2 – для тренерів-викладачів, які не мають кваліфікаційної категорії. 
4. Затвердити штатні розписи закладів позашкільної освіти:  
1) Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості – 18,95 штатних 

одиниць з місячним фондом заробітної плати  116934,79 грн. (сто шістнадцять 
тисяч девʼятсот тридцять чотири грн. 79 коп.) (додаток 8);  

2) Пирятинська станція юних техніків – 11,25 штатних одиниць з 
місячним фондом заробітної плати 74846,13 грн. (сімдесят чотири тисячі 
вісімсот сорок шість грн. 13 коп.) (додаток 9);  

3) Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа – 31,0 штатних одиниці 
з місячним фондом заробітної плати 230051,08 грн. (двісті тридцять тисяч 
пʼятдесят одна грн. 08 коп.) (додаток 10). 

5. Затвердити штатний розпис Інклюзивно-ресурсного центру відділу 
освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради – 5,0 штатних одиниць з 
місячним фондом заробітної плати 63023,81 грн. (шістдесят три тисячі двадцять 
три грн. 81 коп.) (додаток 11). 

6. Увести в дію штатні розписи закладів дошкільної, позашкільної освіти 
та Інклюзивно-ресурсного центру з 01.09.2020. 

7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 
міської ради: 

від 27.12.2019 № 475 ,,Про затвердження штатних розписів закладів 
дошкільної  та позашкільної освіти Пирятинської міської ради“ (із змінами); 

від 27.12.2019 № 478 ,,Про затвердження штатного розпису інклюзивно-
ресурсного центру відділу  освіти, молоді  та спорту Пирятинської міської 
ради“. 

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

 
 

 
 
Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 
 
 
 
 


