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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» _________ 2021 року       № ______ 

 

Про введення додаткових штатних одиниць  
 

 

 Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою організації ведення бухгалтерського обліку в закладах 

освіти, виконання вимог законодавства щодо здійснення закупівель за 

бюджетні кошти,  враховуючи накази Міністерства освіти і науки України від 

06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів 

загальної середньої освіти» та від 04.11.2010 № 1055                              «Про 

затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних 

закладів»,  з метою  проведення спрощених закупівель навчальними 

закладами, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
 

1. Ввести з 01.01.2022 року до штатних розкладів комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», комунального закладу «Ліцей «Сокіл» Міської 

ради  міста Кропивницького, комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання - «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»,  

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 17 –центр естетичного виховання 

«Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

комунального закладу «Навчально-виховне  об’єднання  № 25 

«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ   ступенів,  природничо - математичний  ліцей,  

 



2 

центр  позашкільного виховання «Ліра»  Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14 

«Калинка», дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  № 37 «Ластівка» 

комбінованого типу, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 72 

«Гномик» комбінованого типу, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 73 «Червона квіточка» комбінованого типу, централізованої бухгалтерії 

управління освіти додаткові штатні одиниці, а саме:  

Бухгалтер (уповноважена особа) – 15 ставок.  

 

2. Управлінню освіти Кропивницької міської ради утримувати 

штатну чисельність у межах кошторисів по закладам освіти, визначеним в 

пункті 1 цього рішення.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, 

культури та спорту, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                              Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Лариса Костенко 35 83 42 

 



 

Міському голові  

 

Андрію РАЙКОВИЧУ  

 

Пояснювальна записка до проєкту рішення  

«Про введення додаткових штатних одиниць» 

 

 У зв’язку зі змінами чинного законодавства про державні закупівлі 

проводити спрощені закупівлі Прозорро може тільки Уповноважена особа. 

Законодавство чітко регламентує кваліфікаційні вимоги до уповноваженої 

особи, а саме наявність вищої освіти, як правило юридичної або економічної, 

не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель. 

Центр вдосконалення закупівель Київської школи економіки 

запропонував орієнтовний  розрахунок  кількості уповноважених осіб на 

основі даних ProZorro про активність замовника. Відповідно до даного 

розрахунку, враховуючи час на планування, звіти, проведення кількості 

допорогових та надпорогових закупівель освітньою галуззю за 2020 рік, 

рекомендована кількість уповноважених осіб для забезпечення потреб 

закладів освіти міста Кропивницького  складає - 16 штатних одиниць. 

Мережа закладів освіти міста Кропивницького складається з 90 закладів. 

Майже всі товари, роботи та послуги закуповуються через систему ProZorro, і 

здійснюються управлінням освіти. Але 10 закладів освіти мають  самостійний 

бухгалтерський баланс, і проводять закупівлі самостійно. В типових штатних 

розкладах закладів освіти, на підставі яких формуються штати кожного 

закладу, відсутні таки посади, як уповноважена особа. Рішенням міської ради 

від 18 серпня 2020 року № 3306 до штатних розкладів закладів освіти, які 

знаходяться на самостійному балансі, введено по 0,5 ставки  бухгалтера 

(уповноважена особа). Але на сьогоднішній день дана кількість ставок не 

забезпечує оптимальну роботу з питань здійснення закупівель, і негативно 

впливає на строки закупівлі товарів та послуг. Враховуючи депутатське 

звернення депутата  Кропивницької міської ради VIII скликання Анни 

НІЖНІКОВОЇ, на виконання протокольного доручення міського голови, 

наданого під час проведення засідання міської ради 07.09.2021 року, 

управлінням освіти підготовлено проєкт рішення про введення додаткових 

штатних одиниць  бухгалтера (уповноважена особа) до штатних розкладів 

закладів освіти.  

Кошти на утримання даних штатних одиниць будуть передбачені у 

фонді заробітної плати по галузі «Освіти».  

 

 

 

  

Начальник управління освіти                         Лариса КОСТЕНКО  
 

 
 


