
                                                                                                                                                проект 

 
 

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  

(дев’ята сесія восьмого скликання) 
від 27 жовтня  2021 року 

м. Городня           
 

Про внесення змін до структури  

та граничної чисельності 

Городнянського міжшкільного 

ресурсного центру Городнянської  

міської ради Чернігівської області 

 

  З метою раціонального використання коштів місцевого бюджету,   

відповідно ст.37 Закону України « Про повну загальну середню освіту», 

Закону України « Про професійну ( професійно - технічну) освіту» ст.25,26, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Погодити зміни до структури та штатного розпису Городнянський 

міжшкільний ресурсний центр Городнянської міської ради Чернігівської 

області:  

вивести із структури та штатного розпису посаду, а саме: 

- майстра виробничого навчання  – 0,75 ставки. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 
 

Міський голова                   Андрій  БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Додаток  

до рішення дев’ятої  

сесії восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року 

« Про внесення змін до структури та граничної  

                                                                          чисельності Городнянського міжшкільного 

                                                                           ресурсного центру Городнянської міської ради 

Чернігівської області»  

 

Структура та чисельність 

Городнянського міжшкільного ресурсного 

 центру Городнянської міської ради  

Чернігівської області 

 

 

№ 

п/п 

Найменування посади Кількість 

штатних 

посад 

1. Директор 1 

2. Заступник директора 1 

3. Заступник директора з господарської роботи 1 

4. Методист з профорієнтаційної роботи 0,5 

5. Майстер виробничого навчання 5,75 

6. Вчитель 3,05 

7. Лаборант 1 

8. Сестра - медична 0,5 

9. Механік 1 

10. Водій автотранспортних засобів 11,5 

Усього 26,3 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення дев’ятої сесії восьмого 

скликання  від 27 жовтня  2021 року 

         « Про внесення змін до структури 

          граничної чисельності Городнянського міжшкільного 

ресурсного центру Городнянської міської ради Чернігівської області» 

 

      На даний час в Городнянському міжшкільному ресурсному центрі 

Городнянської міської ради Чернігівської вакантна посада майстра 

виробничого навчання – 0,75 ставки. 

    З метою раціонального використання коштів місцевого бюджету буде 

доцільно вивести із структури та штатного розпису посаду майстра 

виробничого навчання  – 0,75 ставки. 

Начальник                                                                   Г.СМОЛЯР 

 

 


