
  

 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 

від 25 травня 2021 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до структури та  

граничної чисельності закладів 

загальної середньої  освіти 

Городнянської міської ради 

 

 З метою забезпечення належного рівня діяльності закладу освіти, 

відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  

« Про дошкільну освіту», керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве 

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

 

1.Ввести в структуру комунального закладу Автуницька загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Городнянської міської ради посаду, а саме:  

- вихователь- 0,83 ставки; 

- помічник вихователя – 0,5 ставки. 

1.1.Погодити структуру та граничну чисельність комунального закладу 

Автуницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської міської ради   

 згідно з  додатком 1. 

2.Ввести в структуру комунального закладу «Хоробицький ліцей» 

Городнянської міської ради посаду, а саме: 

- вихователь- 0,83 ставки; 

- помічник вихователя – 0,5 ставки; 

- кухар – 0,5 ставки. 

2.1.Погодити структуру та граничну чисельність комунального закладу  

«Хоробицький ліцей» Городнянської міської ради згідно з додатком 2. 

      3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію       

Городнянської міської ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з 

молоддю, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 Міський голова                     А.І. Богдан 

 

 

 



 

 

 
Додаток 1 

до рішення п’ятої  

сесії восьмого скликання від 25.05. 2021 року 

« Про внесення змін до структури та граничної  

чисельності  закладів загальної середньої освіти  

Городнянської міської ради» 

 

Структура та чисельність  

комунального закладу Автуницька  

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  

Городнянської міської ради    
 

№ 

п/п 

Найменування посади Кількість 

штатних 

посад 

1. Директор 1 

2. Вчитель 8,11 

3. Вихователь 0,83 

4. Помічник вихователя 0,5 

5. Кухар 0,5 

6. Підсобний робітник 0,5 

7. Прибиральник службових приміщень 1 

8. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будівель, споруд і обладнання 

0,5 

9. Оператор ( машиніст) котельні ( на опалювальний період) 3 

Усього 15,94 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

 

 

 

            

Структура та чисельність  

комунального закладу Хоробицький ліцей  

Городнянської міської ради   
 

№ 

п/п 

Найменування посади Кількість 

штатних 

посад 

1. Директор 1 

2. Заступник директора 1,5 

3. Педагог - організатор 1 

4. Практичний психолог 1 

5. Вчитель 17,64 

6. Вихователь 2,5 

7. Помічник вихователя 0,5 

8. Бібліотекар 0,5 

9. Завідувач музею 1 

10. Завідувач господарством 1 

11. Секретар - друкарка 0,5 

12. Кухар 1 

13. Підсобний робітник 1 

14. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель 1 

15. Прибиральник службових приміщень 5 

16 Водій автотранспортних засобів 2 

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

Усього 42,64 

 


