Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№372 від 25.12.2014р.
 
Про затвердження штатної чисельності працівників закладів та установ освіти м. Одеси 

	Відповідно до статей 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади Типових штатних нормативів деяких закладів та установ освіти, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 	1. Затвердити штатну чисельність працівників закладів та установ освіти  м. Одеси, які належать до сфери управління головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Одеської міської ради,                    та на які не поширюються типові штатні нормативи, згідно з додатками 1 - 4. 

 	2. Дозволити департаменту освіти та науки Одеської міської ради у виключних випадках коригування штатної чисельності працівників між закладами освіти в межах загальної чисельності та в межах фонду оплати праці, затверджених по галузі, з подальшим затвердженням цих змін рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. 

 	3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради: 
 	3.1. Привести штатні розписи у відповідність до цього рішення та чинних нормативно-правових актів України в частині штатної чисельності працівників закладів та установ освіти. 
 	3.2. Провести необхідні заходи, пов’язані із затвердженням штатних розписів у встановленому законодавством порядку. 
 	3.3. Утримувати чисельність працівників закладів та установ освіти міста та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисах бюджетних установ. 

 	4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
   

Міський голова                                                            		Г. Труханов



Керуюча справами                                                      		О. Оніщенко





Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 25.12.2014р. №372 


Кількість штатних одиниць
адміністративно-господарського персоналу закладів освіти м. Одеси

Назва закладу
Кількість                           штатних одиниць 
з 01.01.2015 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 м. Одеси
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
25,00
Відділ освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради
Одеська вечірня (змінна) загальноосвітня школа                № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
15,00
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
119,9


    
Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко






Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 25.12.2014р. №372


Штатна чисельність
працівників загальноосвітніх навчальних закладів інтернатного типу
м. Одеси (без вчителів)


Назва закладу


Кількість                             штатних одиниць                             з 01.01.2015 р.
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Одеська спеціалізована школа-інтернат № 2                        І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
108,85
Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 5                  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
89,84
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області
58,80
ВСЬОГО
257,49



   
  
Керуюча справами                                                                            О. Оніщенко 
   
   
   











Додаток 3 
до рішення  виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 25.12.2014р. №372

Штатна чисельність працівників закладів та установ освіти м. Одеси 

Назва закладу
Кількість                    штатних одиниць                  з 01.01.2015 р.
Відділ освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради
Методичний кабінет відділу освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради
11,00
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
Логопедичний пункт
3,00
Відділ освіти Малиновської районної адміністрації м. Одеси
Методичний кабінет відділу освіти Малиновської районної адміністрації м. Одеси
15,00
Централізована бухгалтерія відділу освіти Малиновської районної адміністрації м. Одеси
50,50
Господарсько-економічна група відділу освіти Малиновської районної адміністрації м. Одеси
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
3,00
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Інформаційно-методичний центр департаменту освіти та науки Одеської міської ради
23,00
Централізована бухгалтерія департаменту освіти та науки Одеської міської ради
28,00
Господарсько-економічний відділ департаменту 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
477,25


     

Керуюча справами                                                                             О. Оніщенко 
      
 
 


Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від 25.12.2014р. №372



Штатна чисельність працівників закладів та установ освіти м. Одеси 


Назва закладу
Кількість штатних одиниць 
з 01.01.2015 р.
Одеський комунальний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області
81,48
 ВСЬОГО
81,48





Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко



