
                                                                                                                                                 
 

 
 

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 п’ята (43) сесія сьомого скликання) 

 

від 10 вересня 2020 року 

м. Городня            
 

Про внесення змін до структури та  

граничної чисельності позашкільних 

закладів освіти Городнянської  

 міської ради 

  З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, впорядкування структури відділів міської 

ради, покращення якості та ефективності роботи з надання послуг населенню 

об’єднаної територіальної громади, відповідно  до норм постанови КМУ від 

05.11.2008 №993» Про затвердження положення про дитячо - юнацьку 

спортивну школу» зі змінами, Наказу міністерства освіти і науки від 

05.11.2009 N:1010 «Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, 

клуб художньої  творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного 

виховання, керуючись ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

1.Ввести в структуру Городнянської дитячо-юнацької спортивної школи 

Городнянської міської ради Чернігівської області посаду тренера -0,5ставки; 

1.2.Затвердити структуру та граничну чисельність Городнянської дитячо-

юнацької спортивної школи Городнянської міської ради Чернігівської області 

згідно додатку 1. 

2.Ввести в структуру Центру дитячої та юнацької творчості Городнянської 

міської ради Чернігівської області посаду посаду керівника гуртка-0,5ставки;  

2.2.Затвердити структуру та граничну чисельність Центру дитячої та юнацької 

творчості Городнянської міської ради Чернігівської області згідно додатку 2. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку. 
 

Міський голова                              А.І. Богдан 
 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять пятої (43)  

сесії сьомого скликання від 10 вересня 2020 року 

« Про внесення змін до структури та граничної  

чисельності позашкільних  закладів освіти  

Городнянської міської ради» 

 

Структура та чисельність Городнянської дитячо - юнацької 

спортивної школи Городнянської міської ради Чернігівської області 

 
 

№ 

п/п 

Найменування посади Кількість 

штатних 

посад 

1. Директор 1 

2. Інструктор - методист 0,5 

3. Тренер - викладач 10,08 

4. Лікар 0,25 

5. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель 0,5 

6. Прибиральник службових приміщень 1,5 

7. Оператор ( машиніст) котельні ( на опалювальний період) 4 

Усього 17,83 

 

 

 
Додаток 2 

до рішення двадцять пятої (43)  

сесії сьомого скликання від 10 вересня 2020 року 

« Про внесення змін до структури та граничної  

чисельності позашкільних  закладів освіти  

Городнянської міської ради» 

 

Структура та чисельність Центру дитячої та юнацької творчості 

Городнянської міської ради Чернігівської області  

 
 

№ 

п/п 

Найменування посади Кількість 

штатних 

посад 

1. Директор 1 

2. Методист 1 

3. Керівник гуртка 12,16 

4. Культорганізатор 0,5 

5. Сторож 0,5 

Усього 15.16 

 


