
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№
                   
Кількість штатних одиниць адміністративно-технічного персоналу
закладів освіти м. Одеси
на 2013 рік


	Назва закладу
Кількість штатних одиниць на 01.01.2013 р.
Відділ освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради
Одеська вечірня загальноосвітня школа № 24 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
4,75
Одеський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 1 Одеської міської ради Одеської області
26,25
Відділ освіти Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради
Одеська вечірня (змінна) загальноосвітня школа № 3 
ІІ-ІІІ ступенів  Одеської міської ради Одеської області
14,70
Одеський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 3 ІІ-ІІІ ступенів  Одеської міської ради Одеської області
27,00
Відділ освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради
Одеська вечірня (змінна) загальноосвітня школа № 19 
ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
13,00
Одеська вечірня (змінна) загальноосвітня школа № 25 
ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
13,45
Одеський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 2    Одеської міської ради Одеської області
20,75
ВСЬОГО
119,90




Керуюча справами                                                                         Т. Герасименко





Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№


Кількість штатних одиниць адміністративно-технічного персоналу
загальноосвітніх закладів освіти інтернатного типу
м.Одеси
на 2013 рік
 


	Назва закладу


Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2013 р.
                   Управління освіти та науки Одеської міської ради
Одеська спеціалізована школа-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області


61,35
Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

102,84
Одеський навчально-виховний комплекс «Дитячий будинок № 9 – загальноосвітня школа-інтернат І ступеня» Одеської міської ради Одеської області

39,90
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області

56,20
                            ВСЬОГО
260,29




Керуюча справами                                                                         Т. Герасименко





Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№


Штатна чисельність працівників закладів та установ освіти
м.Одеси на 2013 рік


	Назва закладу
Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2013 р.
Відділ освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради
Методичний кабінет відділу освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради
9,00
Централізована бухгалтерія відділу освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради
49,50
Господарсько-економічна група відділу освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради
6,00
Відділ освіти Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради
Методичний кабінет відділу освіти Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради
15,00
Централізована бухгалтерія відділу освіти Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради
50,50
Господарсько-економічна група відділу освіти Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради
9,00
Логопедичний пункт
3,00
Відділ освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради
Методичний кабінет відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради
13,50
Централізована бухгалтерія відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради
60,75
Господарсько-економічна група відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради
15,00
Логопедичний пункт
3,00
Відділ освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради
Методичний кабінет відділу освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради
14,50
Централізована бухгалтерія відділу освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради
51,00
Господарсько-економічна група відділу освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради
13,00
Логопедичний пункт
1,00
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Одеський комунальний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області
87,11
Інформаційно-методичний центр управління освіти та науки Одеської міської ради
23,00
Централізована бухгалтерія 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
87,50
	основний штат

19,50
ВСЬОГО
557,36






Керуюча справами                                                                          Т. Герасименко                                                


























