
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОКОВА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 09 вересня 2014 року        № 3402 
 

Про затвердження індивідуального  
штатного розкладу комунального закладу 
«Дитячий будинок «Барвінок» -  
дошкільний навчальний заклад  
комбінованого типу № 1  
Кіровоградської міської ради» 
для групи дитячого будинку 
 

Керуючись статтями 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», наказом Міністерства освіти союзних республік СРСР 
від 31.08.1987 № 166 «Про затвердження Типових штатів дитячих будинків і 
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування 
батьків», Статутом комунального закладу «Дитячий будинок «Барвінок» - 
дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської 
міської ради», з метою організації діяльності та забезпечення умов для 
реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які цілодобово перебувають у закладі,  
Кіровоградська міська рада 

 
 

 В И Р І Ш И Л А: 
 

 

1. Затвердити індивідуальний штатний розклад комунального закладу 
«Дитячий будинок «Барвінок» - дошкільний навчальний заклад комбінованого 
типу № 1 Кіровоградської міської ради» для групи дитячого будинку 
з 01 вересня 2014 року, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та 
молодіжної політики та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Дригу В.В. 

 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
 
Суржко 24 99 69 



  
 
 

Додаток  
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
від 09 вересня 2014 року 2014 
№ 3402 
 

Індивідуальний штатний розклад  
комунального закладу «Дитячий будинок «Барвінок» - дошкільний 

навчальний заклад комбінованого типу № 1  
Кіровоградської міської ради» для групи дитячого будинку  

з 01 вересня 2014 року 
 

№ з/п Назва посад Кількість штатних одиниць 
1. Директор 1 
2. Заступник директора з навчально-

виховної роботи 
0,5 

3. Вихователь 2,8 
4. Практичний психолог 0,5 
5. Лікар-педіатр 0,5 
6. Сестра медична 1,5 
7. Комірник 0,5 
8. Кухар 0,5 
9. Помічник вихователя 1,5 
10. Нічний помічник вихователя 1,5 
11. Машиніст із прання та ремонту 

спецодягу 
0,25 

12. Водій 0,5 
13. Робітник з комплексного 

обслуговування будинків, споруд і 
обладнання 

0,5 

14. Оператор газової котельні 1,5 
 
Всього: 14 штатних одиниць. 

 
 
 

Заступник начальника управління освіти     Є.Серопян 
 
 
 


