
   

 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка        № 79                     13 липня 2021 р. 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради  

від 11.09.2020 №138  
  

       Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  наказом Міністерства освіти і науки 
України  від 04 листопада 2010 року № 1055 «Про затвердження Типових 
штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», з метою забезпечення 
повноцінної діяльності комунальних закладів, підпорядкованих відділу 
освіти, виконавчий комітет селищної ради вирішив:  
 

          1. Вивести з штатної чисельності Софіївського комунального дитячого   

навчального закладу «Ромашка» посади: 
 - вихователь - в кількості 1,8  штатної одиниці; 
 - інструктор з фізкультури – 0,125 штатної одиниці; 

- музичний керівник – 0,25 штатної одиниці; 
- помічник вихователя  – 1,15 штатної одиниці; 
- комірник  – 0,25 штатної одиниці; 
- кастелянка  – 0,5 штатної одиниці. 
  

         2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради від 11.09.2020 №138 «Про затвердження мережі комунальних закладів 
освіти на 2020/2021 навчальний рік», виклавши додаток 16 в новій редакції 
згідно з додатком 1 до цього рішення. 
          

  3. Вивести з штатної чисельності Софіївського комунального дитячого   
навчального закладу «Берізка» посади: 

- вихователь - в кількості 1,8  штатної одиниці; 
- інструктор з фізкультури – 0,125 штатної одиниці; 
- музичний керівник – 0,25 штатної одиниці; 
- помічник вихователя  – 1,15 штатної одиниці; 



- комірник  – 0,25 штатної одиниці; 
- кастелянка  – 0,5 штатної одиниці. 
  

         4. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради від 11.09.2020 №138 «Про затвердження мережі комунальних закладів 
освіти на 2020/2021 навчальний рік», виклавши додаток 17 в новій редакції 
згідно з додатком 2 до цього рішення. 
 

         5. Вивести з штатної чисельності Софіївського комунального дитячого   
навчального закладу «Чайка» посади: 
 - вихователь - в кількості 1,8  штатної одиниці; 

- інструктор з фізкультури – 0,125 штатної одиниці; 
- музичний керівник – 0,25 штатної одиниці; 
- помічник вихователя  – 1,15 штатної одиниці; 
- комірник  – 0,25 штатної одиниці; 
- кастелянка  – 0,5 штатної одиниці. 
 

        6. Внести зміни до рішення  виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради від 11.09.2020 №138 «Про затвердження мережі комунальних закладів 
освіти на 2020/2021 навчальний рік», виклавши додаток 18 в новій редакції 
згідно з додатком 3 до цього рішення. 
 

        7. Відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
відповідно до  чинного законодавства у разі зміни істотних умов праці або 
вивільнення працівників передбачити кошти для виплат працівникам 
протягом не менше як двох місяців з дня попередження працівників про 
зміну істотних умов праці або їх вивільнення. 
 

       6. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 
начальника відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Мазенко В.А. 
 

        7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

            

 

 Селищний голова                                                          П.СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 


