Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 227 від 27.06.2019 р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 грудня 2014 року № 372 «Про затвердження штатної чисельності  працівників закладів та установ освіти м. Одеси» 

Відповідно до статей 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішень Одеської міської ради                від 20 березня 2019 року № 4424-VII «Про створення комунальної установи  «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 5» та затвердження її статуту»,                № 4425-VII «Про створення комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 6» та затвердження її статуту», № 4426-VII                               «Про створення комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 7» та затвердження її статуту», № 4427-VII «Про створення комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 8» та затвердження її статуту», за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади Типових штатних нормативів деяких закладів та установ освіти, з метою упорядкування штатної чисельності закладів та установ освіти м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 грудня 2014 року № 372 «Про затвердження штатної чисельності працівників закладів та установ освіти м. Одеси», виклавши додаток 3                         у новій редакції (додається).

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради привести  штатні розписи закладів та установ освіти м. Одеси у відповідність до цього рішення та чинних нормативно-правових актів України в частині штатної чисельності працівників закладів та установ освіти.       
    
         	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Вугельмана П.В.
       

Міський голова                                                    	Г. Труханов
 
Т.в.о. керуючої справами                                      С. Бедрега






Додаток   
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 27.06.2019 р.
№ 227

«Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 25 грудня 2014 року
№ 372


Штатна чисельність працівників
закладів та установ галузі «Освіта» м. Одеси 

Назва закладу
Кількість 
штатних одиниць
з червня 2019 року

Централізована бухгалтерія департаменту освіти та науки Одеської міської ради
19,5

Господарсько-економічний відділ департаменту освіти та науки Одеської міської ради
18,50

Логопедичний пункт Приморського району
3,00

Логопедичний пункт Суворовського району
3,00

Логопедичний пункт Малиновського району
3,00

Логопедичний пункт Київського району
3,00

Комунальна установа «Одеський методичний центр освітніх ініціатив»
37,00

Комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 1»
21,00

Комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 2»
10,50

Комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 3»
10,50

Комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 4»
10,50

Комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 5»
10,50

Комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 6»
10,50

Комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 7»

10,50

Комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 8»
10,50

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси»
79,25

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси»
67,00

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси»
61,5

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси»
59,5

ВСЬОГО:
490,75
».

 

Т.в.о. керуючої справами                                   С. Бедрега 




