
                                                                                                                                                 
 

 
 

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

  Р І Ш Е Н Н Я              

(двадцять третя (41) сесія сьомого скликання) 

 

від 11 червня  2020 року                   

м. Городня 

 

Про внесення змін до структури та  

граничної чисельності відділу освіти 

Городнянської міської ради 

 

Відповідно до Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

повну загальну середню освіту»,  п.4.1. Положення про відділ освіти Горонянської 

міської ради, затвердженого рішенням тринадцяти (31) сесії сьомого скликання від 

26.03.2019 року «Про затвердження Положення про відділ освіти Городнянської 

міської ради у новій редакції», керуючись ст. 25, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Городнянська міська рада  в и р і ш и л а:    

 

1. Вивести із структури відділу освіти Городнянської міської ради структурний 

підрозділ Методичний кабінет:  

    завідувач - 1 од.; 

    методист – 5 од. 

2. Затвердити структуру та граничну чисельність відділу освіти Городнянської 

міської ради згідно додатку. 

3. Начальнику відділу освіти Городнянської міської ради Смоляру Г.Л. вжити 

відповідних заходів щодо попередження працівників про можливе наступне 

вивільнення у зв’язку зі змінами у структурі та штатному розписі, відповідно до 

Кодексу законів про працю України. 

4. Визнати такими, що втратили чинність п. 2 рішення та додаток 1 до рішення 

тринадцятої (31) сесії сьомого скликання від 07.03.2019 року «Про внесення змін до 

штатного розпису  відділу освіти Городнянської міської ради». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                              А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення двадцять третьої (41)  

сесії сьомого скликання від 11 червня 2020 року 

« Про внесення змін до структури та граничної  

чисельності відділу освіти  

Городнянської  міської  ради» 

 

 

№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних 

посад 

1. Централізована бухгалтерія 

 Головний бухгалтер 1 

 Заст.головного бухгалтера 1 

 Бухгалтер І категорії 4 

2.                                    Господарча група 

 Начальник господарчої групи 1 

 Фахівець з комп'ютеризації 1 

 Фахівець з юридичних і кадрових питань 1 

 Інженер з охорони праці 0,5 

 Енергетик 0,5 

 Секретар-друкарка 1 

 Завідувач господарства 1 

 Водій автотранспортних засобів 1 

 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель, 

споруд і обладнаня 

1,5 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

1 

 Прибиральник службових приміщень 3 

 Сторож 3 

 Оператор (машиніст) котельні (сез.) 3 

 Оператор (машиніст) котельні (річ.) 1 

Усього 25,5 

 

 

 

 

 

 


