
 

 

 

Проєкт вноситься  

селищним головою 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________ 2021 року                                                                    № __ 

смтОлександрівка 
 

 

Про введення додаткової посади 

в Олександрівському  ЗДО №6 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

наказів Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року №1055 «Про 

затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» 

(із змінами), від 26.09.2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати 

праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних 

закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України від 03.10.2005 року №1130/11410 (із змінами), Постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року №530 «Про затвердження 

Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної 

освіти» та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами 

дошкільного віку на освіту за місцем проживання, їх соціальну адаптацію та 

підготовку до  отримання наступного рівня освіти та інтеграцію в 

суспільство 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в граничну чисельність Олександрівського закладу 

дошкільної освіти №6 Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, а саме збільшити кількість педагогічних 

штатних посад закладу з 01 травня 2021 року на 1 штатну одиницю. 

 

 2. Внести зміни до пункту 6 рішення сесії районної ради від 28 січня    

2021 року №134 «Про зміну засновника, назв комунальних закладів 

(підприємств, установ, організацій) комунальної власності сільських та 

селищних рад Олександрівського району Кіровоградської області та 

затвердження їх Статутів у новій редакції», а саме: затвердити граничну 

чисельність Олександрівського закладу дошкільної освіти №6 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області в кількості 43,0 штатні одиниці. 

 

3. Відділу освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області забезпечити контроль за внесенням змін 

зазначеного в пункті 2 даного рішення  в штатний розпис Олександрівського 

закладу дошкільної освіти №6 Олександрівської селищної ради 



 

 

 

Кропивницького району Кіровоградської області відповідно до чинного 

законодавства.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради: 

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності; 

з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 

захисту населення. 

 

 

 

 

 

Селищний голова       О.Безпечний  


