
 

   

 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка    № 53               29 червня 2022 р. 
 

 Про затвердження структури та штатної чисельності  
 закладів загальної середньої освіти 

  
  

  Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  наказом Міністерства 
освіти і науки України  від 06 грудня 2010 року № 1205 «Про затвердження 
Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти», 
враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 30.06.2021  № 796-10/ІІІ 
«Про затвердження Плану заходів щодо подальшого функціонування 
закладів загальної середньої освіти Софіївської селищної ради на 2021 – 2022 

роки», від 28.06.2022 № 1504-23/VIII «Про перепрофілювання 
КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ «КАМ’ЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», від 
28.06.2022 № 1505-23/VIII «Про перепрофілювання КОМУНАЛЬНОГО  
ЗАКЛАДУ «НОВОЮЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, від 28.06.2022 № 1506-23/VIII «Про 

ліквідацію КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКА ВЕЧІРНЯ 

ШКОЛА» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,  від 28.06.2022 № 1507-23/VIII «Про 
внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 
«МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» 
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, з метою забезпечення повноцінної 
діяльності закладів освіти, виконавчий комітет селищної ради вирішив:  
 



1. Затвердити структуру та штатну чисельність Кам’янської гімназії 
Софіївської селищної ради Дніпропетровської області  (додаток 1). 
        2. Пункт 7 рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради від 
20.09.2021 № 125 «Про затвердження штатної чисельності закладів освіти» 
вважати таким, що втратив чинність.  
        3. Затвердити структуру та штатну чисельність Новоюлівської гімназії 
Софіївської селищної ради Дніпропетровської області  (додаток 2). 

4. Пункт 8 рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради від 
20.09.2021 № 125 «Про затвердження штатної чисельності закладів освіти» 
вважати таким, що втратив чинність.  

5. Затвердити структуру та штатну чисельність Миколаївського ліцею 

Софіївської селищної ради Дніпропетровської області  (додаток 3). 

6. Пункти 4 та 6 рішення виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради від 20.09.2021 № 125 «Про затвердження штатної чисельності закладів 
освіти» вважати такими, що втратили чинність.  
        7. Дане рішення набирає чинності з 01вересня 2022 року.   
        8. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
начальника Відділу освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Криворізького району Дніпропетровської області Мазенко В.А. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

            

 

 

 

 

 

В.о. селищного голови                                        Людмила НАЗАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


