
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2 

 

Про затвердження структури та чисельності установ та закладів освіти 

Арцизької міської ради  на 2022-2023 навчальний рік 

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 66 Закону України «Про освіту», статей 37, 

60 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 39 Закону 

України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», 

Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1205 від 

06.12.2010 р., Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1055 від 

04.11.2010 р., з метою упорядкування та приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства структури установ та закладів освіти у новому 

навчальному році Арцизька міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру та чисельність установ та закладів освіти 

Арцизької міської ради на 2022-2023 навчальний рік: 

1.1. «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 4,0 штатні одиниці.  

1.2. «Надання дошкільної освіти» - 237,5 штатних одиниць.  

1.3. «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) – 

673,75 штатну одиницю, з них:  

за рахунок субвенції – 432.75 штатних одиниць;  

за рахунок місцевого бюджету – 241.0 штатних одиниць. 

1.4. «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 11,5 штатних одиниць (Арцизький 

центр дитячої та юнацької творчості). 

1.5. «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» - 9,0 

штатних одиниць. 

1.6. «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 18,0 

штатних одиниць (централізована бухгалтерія).  

1.7. «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» - 7,5 

штатних одиниць, з них:  

за рахунок субвенції – 7,0 штатних одиниць;  

за рахунок місцевого бюджету – 0,5 штатних одиниць.  

1.8. «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 23,5 штатних одиниць. 



2. Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради розробити 

та затвердити штатні розписи закладів освіти відповідно до пункту 1 цього 

рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального 

захисту населення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішення підготовлений  

відділом освіти, молоді  

та спорту Арцизької міської ради 

 

 



Аркуш погодження до проекту рішення 

Про затвердження структури та чисельності , установ та закладів відділу 

освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради                                                         

на новий навчальний 2022-2023 рік 

 

Секретар Арцизької міської ради 

«______»______________ 2022 року         ___________ Ольга ДОБРЯКОВА 

 

Перший заступник Арцизького міського голови 

 

«______»______________ 2022 року         ___________ Тетяна  БАХЧЕВАН 

 

 

Заступник Арцизького міського голови 

 

«______»______________ 2022 року         ___________Оксана СТОЯНОВА 

 

Начальник юридичного відділу Арцизької міської ради 

 

«______»______________ 2022 року         ___________ Олена  ШАТАЛОВА 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 

 

«______»______________ 2022 року         ___________Людмила ЖОСАН 

 

 

 

 


