
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про введення у штатні розписи 
додаткових посад 
 
 
 
 
 Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 
ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.. 37 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту»,  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 
 1. Ввести у штатний розпис управління освіти міської ради та у штатні розписи 
окремих закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти міської ради, з 01.09.2021 
року по 31.08.2022 року додаткові посади згідно з додатком. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І. А.  
 
 
 
 
 
Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету      Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
№ ___ від ___ серпня 2021 року 

 
 

ПЕРЕЛІК ПОСАД 
що вводяться до штатного розпису управління освіти міської ради 

та підпорядкованих йому закладів освіти 
 
 
Управління освіти міської ради секретар - друкарка 1 
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 2  
ім. М. Горького Олександрійської міської ради 

бухгалтер 1 

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 6 
Олександрійської міської ради 

бухгалтер 1 

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 9 – 
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 

бухгалтер 1 

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 10 
Олександрійської міської ради 

бухгалтер 1 

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 
– дошкільний навчальний заклад» Олександрійської міської 
ради 

бухгалтер 
кухар 

1 
1 

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 15 
Олександрійської міської ради 

бухгалтер 1 

Олександрійський навчально – виховний комплекс (ЗНЗ І-ІІ 
ступенів № 17 – ліцей) Олександрійської міської ради 

бухгалтер 2 

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 
– дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» 
Олександрійської міської ради 

бухгалтер 1 

НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради 

сторож 
бухгалтер 

4 
1 

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 2 
Олександрійської міської ради 

сестра медична 
інструктор з 
фізичної культури 

1 
1 

Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)                
№ 16 Олександрійської міської ради 

Сестра медична 1 

 
Всього:        19 посад 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету      Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


