Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 22.12.2011р. №720

Кількість штатних одиниць 
адміністративно-технічного персоналу 
у штатних розписах 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси
на 2011 рік

Назва закладу
Кількість штатних одиниць
Відділ освіти Київської райадміністрації
 
Одеська загальноосвітня школа № 27 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
45,75
Одеська загальноосвітня школа № 28 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
31,00
Одеська гімназія № 9 Одеської міської ради Одеської області
35,00
Одеська загальноосвітня школа № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
29,75
Одеська загальноосвітня школа № 51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
27,25
Одеська загальноосвітня школа № 55 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
43,75
Одеська загальноосвітня школа № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
37,00
Одеська загальноосвітня школа № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
39,50
Одеська загальноосвітня школа № 72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
44,00
Одеська загальноосвітня школа № 78 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
34,25
Одеська загальноосвітня школа № 80 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
38,00
Одеська загальноосвітня школа № 81 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
30,00
Одеська загальноосвітня школа № 82 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
32,00
Одеський навчально-виховний комплекс № 84 "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа                        І-ІІІ ступенів" Одеської міської ради Одеської області
57,50
Одеська загальноосвітня школа № 85 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
29,75
Одеська спеціалізована загальноосвітня школа № 86                       І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
46,00
Одеська загальноосвітня школа № 89 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
37,00
Одеська загальноосвітня школа № 106 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
31,75
Одеський  навчально-виховний комплекс № 222 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» Одеської міської ради Одеської області
53,63
Одеський навчально-виховний комплекс № 263 "Спеціалізована школа І ступеню з поглибленим вивченням англійської мови – дошкільний заклад" Одеської міської ради Одеської області
44,50
Одеський економічний ліцей Одеської міської ради Одеської області
18,50
Одеський навчально-виховний комплекс «Гармонія» «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – гімназія № 6» Одеської міської ради Одеської області
58,75
Одеська вечірня загальноосвітня школа № 24 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
4,75
Одеський навчально-виховний комплекс № 310 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу – спеціальна загальноосвітня школа І ступеня» Одеської міської ради Одеської області
73,80
Методичний кабінет відділу освіти Київської райадміністрації
10,00
Централізована бухгалтерія відділу освіти Київської райадміністрації
49,50
Господарчо-економічна група відділу освіти Київської райадміністрації
7,00
Одеський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 1 Одеської міської ради Одеської області
25,25
Відділ освіти Малиновської  райадміністрації

Одеська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
39,75
Одеська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
32,25
Одеська гімназія № 4 Одеської міської ради Одеської області
32,25
Одеська гімназія № 5 Одеської міської ради Одеської області
39,00
Одеська гімназія № 8 Одеської міської ради Одеської області
39,25
Одеська загальноосвітня школа № 8 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
46,75
Одеська загальноосвітня школа № 18 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
35,00
Одеська загальноосвітня школа № 19 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
27,75
Одеська загальноосвітня школа № 20 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
31,50
Одеська загальноосвітня школа № 25 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
34,50
Одеська загальноосвітня школа № 31 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
32,50
Одеська спеціалізована школа № 32 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
29,50
Одеська загальноосвітня школа № 45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
28,25
Одеська загальноосвітня школа № 46 І-ІІІ ступенів  з професійним навчанням Одеської міської ради Одеської області
29,00
Одеський навчально-виховний комплекс № 53 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Одеської міської ради Одеської області
32,00
Одеська спеціалізована школа № 53 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
22,50
Одеська спеціалізована школа № 54   І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
22,50
Одеська загальноосвітня школа № 60 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
30,50
Одеська спеціалізована школа № 64  І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
22,75
Одеська спеціалізована школа № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
38,25
Одеська загальноосвітня школа № 95 І ступеня Одеської міської ради Одеської області
23,50
Одеська спеціалізована школа № 96  І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
23,00
Одеська спеціалізована школа № 99 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
17,00
Одеська загальноосвітня школа № 100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
36,00
Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
23,75
Одеська загальноосвітня школа № 110 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
24,50
Одеська загальноосвітня школа № 120 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
28,00
Одеська загальноосвітня школа № 130 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
36,25
Одеська вечірня (змінна) загальноосвітня школа № 3                          ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
16,25
Методичний кабінет відділу освіти Малиновської райадміністрації
16,00
Централізована бухгалтерія відділу освіти Малиновської райадміністрації
50,50
Господарча група відділу освіти Малиновської райадміністрації
9,00
Логопедичний пункт
3,00
Одеський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 3 Одеської міської ради Одеської області
28,50
Відділ освіти Приморської райадміністрації
 
Одеська гімназія № 1 імені А.П. Бистріної Одеської міської ради Одеської області
46,25
Одеський навчально-виховний комплекс «Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області
50,75
Одеська Маріїнська гімназія Одеської міської ради Одеської області
26,50
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міської ради Одеської області
28,75
Одеський юридичний ліцей Одеської міської ради Одеської області
23,75
Одеська спеціалізована школа № 10 І-ІІІ ступенів                           імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради Одеської області
34,00
Одеська загальноосвітня школа № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
27,25
Одеська спеціалізована школа № 21 І-ІІІ ступенів спортивного напряму Одеської міської ради Одеської області
23,00
Одеська загальноосвітня школа № 26 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
25,00
Одеська спеціалізована школа № 35 І-ІІІ ступенів  з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
42,50
Одеська загальноосвітня школа № 37 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
27,25
Одеська загальноосвітня школа № 38 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
30,50
Одеська загальноосвітня школа № 39 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
21,75
Одеська загальноосвітня школа № 43 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
24,25
Одеська загальноосвітня школа № 47 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
21,50
Одеська спеціалізована школа № 50  І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області
25,00
Одеська загальноосвітня школа № 52 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
28,00
Одеська загальноосвітня школа № 56 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
47,25
Одеська загальноосвітня школа № 57 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
28,75
Одеська загальноосвітня школа № 58 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
25,50
Одеська спеціалізована школа № 59 І-ІІІ ступенів олімпійського резерву Одеської міської ради Одеської області
25,50
Одеська загальноосвітня школа № 62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
32,25
Одеська загальноосвітня школа № 68 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
21,75
Одеська загальноосвітня школа № 77 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
36,00
Одеська загальноосвітня школа № 79 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
27,25
Одеський  навчально-виховний комплекс № 90                                     ім. О.С. Пушкіна «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області
72,25
Одеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг» № 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики Одеської міської ради Одеської області
27,50
Одеська загальноосвітня школа № 101 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
30,75
Одеська загальноосвітня школа № 105 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
23,50
Одеська загальноосвітня школа № 107 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
29,25
Одеська спеціалізована школа № 117  І-ІІІ ступенів  Одеської міської ради Одеської області
43,25
Одеська загальноосвітня школа № 118 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
27,50
Одеська спеціалізована школа № 119 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
22,00
Одеська спеціалізована школа № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області
31,75
Одеська загальноосвітня школа № 122 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
38,75
Одеський  навчально-виховний комплекс № 300 «Спеціалізована школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області
64,90
Одеська вечірня (змінна) загальноосвітня школа № 19                          ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
15,50
Одеська вечірня (змінна) загальноосвітня школа № 25                   ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
17,20
Методичний кабінет відділу освіти Приморської райадміністрації
17,50
Централізована бухгалтерія відділу освіти Приморської райадміністрації
60,75
Господарсько-економічна група відділу освіти Приморської райадміністрації
16,70
Логопедичний пункт
3,00
Одеський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 2 Одеської міської ради Одеської області
20,75
Відділ освіти Суворовської  райадміністрації

Одеська загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
41,30
Одеська загальноосвітня школа № 11 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
31,60
Одеська загальноосвітня школа № 12 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
35,25
Одеський навчально-виховний комплекс № 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Одеської міської ради Одеської області
62,25
Одеська загальноосвітня школа № 14 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
38,35
Одеська загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
38,55
Одеська спеціалізована школа № 17 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
47,80
Одеська загальноосвітня школа № 22 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
58,50
Одеська загальноосвітня школа № 23 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
44,05
Одеський навчально-виховний комплекс "Морський ліцей – загальноосвітня школа № 24 І-ІІІ ступенів" Одеської міської ради Одеської області
47,00
Одеська загальноосвітня школа № 30 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
23,90
Одеська спеціалізована школа № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
51,63
Одеська загальноосвітня школа № 41 І-ІІІ ступенів  Одеської міської ради Одеської області
24,15
Одеська загальноосвітня школа № 44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
40,80
Одеська загальноосвітня школа № 48 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
39,00
Одеський навчально-виховний комплекс № 49 «Спеціалізована школа –  загальноосвітня школа                            І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області
67,25
Одеська загальноосвітня школа № 61 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
33,40
Одеська загальноосвітня школа № 66 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
27,10
Одеський навчально-виховний комплекс № 67 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Одеської міської ради Одеської області
39,50
Одеська загальноосвітня школа № 71 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
37,75
Одеська загальноосвітня школа № 73 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
50,30
Одеська загальноосвітня школа № 76 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
34,70
Одеська загальноосвітня школа № 92 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
38,05
Одеська загальноосвітня школа № 113 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
20,35
Одеська загальноосвітня школа № 125 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
36,80
Одеська загальноосвітня школа № 127 І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
17,80
Одеський навчально-виховний комплекс № 187 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» Одеської міської ради Одеської області
48,75
Одеський навчально-виховний комплекс № 292 „Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ступеня                             з поглибленим вивченням англійської мови” Одеської міської ради Одеської області
72,15
Одеський навчально-виховний комплекс «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області
49,95
Одеський спеціальний навчально-виховний комплекс № 241 «Волошки» «Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу – загальноосвітня школа І ступеня» Одеської міської ради Одеської області
78,24
Одеський санаторний навчально-виховний комплекс № 313 «Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу – загальноосвітня школа І ступеня» Одеської міської ради Одеської області
73,20
Методичний кабінет відділу освіти Суворовської райадміністрації
15,50
Централізована бухгалтерія відділу освіти Суворовської райадміністрації
51,00
Господарча група відділу освіти Суворовської райадміністрації
13,00
Логопедичний пункт
1,00
Управління освіти та науки Одеської міської ради

Одеський навчально-виховний комплекс "Надія"  "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний                  заклад № 275"  Одеської міської ради Одеської області
69,00
Інформаційно-методичний центр управління освіти та науки Одеської міської ради
19,00
Централізована бухгалтерія управління освіти та науки Одеської міської ради
28,00
Господарсько-економічний відділ управління освіти та науки Одеської міської ради
11,50
Міська психолого-медико-педагогічна консультація
6,50
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», в т.ч.

     оздоровчий період
88,50
     основний штат
20,50
РАЗОМ по галузі "Освіта" м. Одеси
4 961,4




Керуюча справами							     Т. Герасименко

Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 22.12.2011р. №720


Кількість штатних одиниць 
у штатних розписах загальноосвітніх навчальних закладів
інтернатного типу м. Одеси
на 2011 рік

Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
103,80
Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 1 І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичного профілю Одеської міської ради Одеської області
110,78
Одеська спеціалізована школа-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
61,35
Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 4 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
73,32
Одеський навчально-виховний комплекс «Дитячий                  будинок № 9 – загальноосвітня школа-інтернат І ступеня» Одеської міської ради Одеської області
60,70
Одеський комунальний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області
97,77
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області
25,00
РАЗОМ по галузі "Освіта" м. Одеси
532,72




Керуюча справами							     Т. Герасименко


