
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від 28 вересня 2022 року                   № 76 

 

 

Про затвердження 
штатного розпису 
 

 

           Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 54 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом 

Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06 жовтня                

2005 року № 2280 «Типові штатні нормативи працівників соціального 

гуртожитку», наказом Міністерства соціальної політики України                            

від 18 травня 2015 року № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів 

соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів 

соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді», затвердити штатний розпис Кропивницького міського 

соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з 01 жовтня 2022 року, що додається. 

 

 

 
Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                             Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Симуляк 095 086 49 55 



   ЗАТВЕРДЖУЮ 

   Штат у кількості 10 штатних одиниць 

з місячним фондом заробітної плати 

за посадовими окладами 49383,00 грн 

(сорок дев'ять тисяч триста 

вісімдесят три гривні) 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

_______________Олександр МОСІН                                                           

                                                                                     28 вересня 2022 року 
                                                                                  

                                                                                 Вводиться в дію з «01» жовтня 2022 року 

                                                                                            

 ШТАТНИЙ РОЗПИС 

       Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 
 

№ 

з/

п 

Найменування 

посад працівників 
Код КП 

Тарифний 

розряд 

Кількість 

штатних 

посад 

Посадовий 

оклад 

(гривень) 
 

 

Фонд 

заробітної 

плати 

на місяць 

за 

посадовими 

окладами 

(гривень) 

1. Директор 1210.1 17 1 8946 8946 

2. Бухгалтер 2411.2 10 1 5427 5427 

3. Завідувач господарства 1239 8 1 4890 4890 

4. Педагог соціальний 2340 12 1 6322 6322 

5. Адміністратор черговий 4222 5 4 4056 16224 

6. Прибиральник службових 

приміщень 
9132 2 1 3250 3250 

7. 
Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків 

7129 6 1 4324 4324 

 Разом:   10  49383 

 

Директор Кропивницького міського  

соціального гуртожитку для дітей-сиріт  

та дітей, позбавлених батьківського піклування   Олег СИМУЛЯК 

 

Бухгалтер   Любов МАМАЄНКО  
 

 

ПОГОДЖЕНО: 
     

Заступник директора-начальник  

управління соціального захисту населення             

Подільського району департаменту  

соціальної політики                                                         Катерина МАКСИМЕНКО                                                                                                          
            

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 


