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Про організацію роботи  
навчальних закладів нового типу 
 
 

 Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, з метою організації науково-пошукової роботи з обдарованими 
учнями, надання професійної освіти, надання учням можливості розвитку 
творчих здібностей, якісного забезпечення навчально-виховного процесу, 
ефективного використання комп’ютерної техніки, у зв’язку з організацією 
роботи загальноосвітніх навчальних закладів нового типу в режимі «Школи 
повного дня», враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України                     
від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів 
загальноосвітніх навчальних закладів»,  Кіровоградська міська рада 
 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

 1. Пункт 4 рішення Кіровоградської міської ради від 25.08.2004 № 1175 
«Про створення Кіровоградської гімназії нових технологій навчання 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», пункт 2 рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 56 «Про продовження роботи 
класів з вивченням ряду предметів іноземною мовою та затвердження 
додаткового штатного розкладу для організації та забезпечення навчально-
виховного процесу в цих класах у Навчально-виховному комплексі 
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»,                          
від 19.08.2010 № 3685 «Про введення додаткових штатних одиниць до 
штатного розкладу Навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» 
Кіровоградської   міської   ради   Кіровоградської   області»,   пункти  7,  8   
рішення   Кіровоградської міської   ради від 07.09.2010 № 3789   «Про введення  
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додаткових штатних одиниць до штатних розкладів навчальних закладів міста», 
пункт 5 рішення виконавчого комітету  Кіровоградської міської ради                      
від 08.10.2003 № 1042 «Про перейменування Кіровоградського державного 
колегіуму І-ІІ ступенів  суспільно-природничо-гуманітарної спеціалізації» 
вважати такими, що втратили чинність з 01 вересня 2014 року.  

2. Ввести з 01 вересня 2014 року до штатного розкладу Кіровоградської 
гімназії нових технологій навчання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області додаткові штатні одиниці, а саме: вихователь                        
(8 ставок), керівник гуртка (1,5 ставки), лаборант (1 ставка), бібліотекар                 
(0,5 ставки), кухар (1 ставка), підсобний робітник (0,5 ставки), сестра медична з 
фізіотерапії (1 ставка), секретар-друкарка (0,5 ставки). 

3. Ввести з 01 вересня 2014 року до штатного розкладу Навчально-
виховного комплексу «Кіровоградський колегіум – спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області додаткові штатні одиниці, а саме: заступник директора 
з навчально-виховної роботи   (2 ставки), вихователь (6 ставок), керівник гуртка 
(22 ставки), практичний психолог (1 ставка), вчитель-логопед (0,5 ставки), 
завідувач господарством (1 ставка), лаборант (2 ставки), старша сестра медична 
(0,5 ставки), кухар (1 ставка), підсобний робітник (6 ставок), робітник з 
комплексного обслуговування та ремонту будівель (2,5 ставки) 

4. Ввести з 01 вересня 2014 року до штатного розкладу 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» додаткові штатні одиниці, а саме: заступник 
директора з навчально-виховної роботи (1 ставка), вихователь (10 ставок).  
 5. Управлінню освіти  Кіровоградської міської ради (Костенко Л.Д.) 
утримувати штатну чисельність за рахунок коштів загального фонду у межах 
кошторисів по закладам, визначеним в пунктах 2 - 4 даного рішення.  

6. 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. 
 
 
 

Міський голова          О. Саінсус 
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