
yKPAtHA

вiд 10 грудня 2020 року

9 1,08 штатних одиниI{ь,

3.1. Ввести в дiю

розпис додаеться).

рIшЕння

штатний розпис станом на 04, 01, 2021 (штатний

Про затвердження структ)'ри Та

штатного розпису вiддiлу освiти

Безлюдiвськоi сеJrищнот рапи та
'fi струкryрних пiлроздiлiв на 2021 р,

керуючись законом укратни кпро .г{ержавний бюджет украiни на 2020

piK>, постановой KuOi"eTy 
^Мii;iстрiЪ 

УкраIни вiд 09,0З,2006 Jф 268 кПро

уrIорядкування структури та умов опIiаТl 
:,P::i IeaЦiBI11I:l:.,1nuPu'Y 

ОРГаНiВ

ВиконаВчоТвлаДи,орГанlВПрокУраТУрИ,сУ{lвтаiншихорганiв>(зiзмiнами),
Постанови Кабiнету MiHicTpiB- УкраТни вiд 30.08.,002 року Jф1298 <Про

оплату праui прашiвникiв н.а ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i

коефiчiентilз з оплатою прачi прачiвнлrкiв ycTa"ou, **падiв та органiзацiй

окремих .чпу..й оооrп.r"ьi .фй;;(rl *iuurи), наказом м'у вiд 02, l 0, 1996

рокУ<ПроУМоВисап4оВр.яДУВаННята.iхВиконаВЧихорганiв,органiв
прокуратури та iнших opt ai:!B> (зi змiнами), селищна рада

ВИРIШIИЛА:

1. затвердити структуру та штаl,rtлtй розпис u""|i]у_,управлiння вiддiлу

освiти Безлюдiвськоi селищноi радизагальною кiлькiстю 5 штатаних

"о"т1:", ввести в дiю пrтатаний розгIIrс станом на 04.0 |.2о21 piK (штатний

роЗпис додасться) lHoT бухгалтерiТ
2. Затвердити струк,гуру та шr,аr,ний розпис центрzIJIlзовi

вiддiлу oa"ir" загаJIьною itл.;:ькiстю 
,7 

tIJтатних одиниць:

2.1'ВвестивДiюШТ?ТFir{йроЗПиссТаноМна04.01.2О2lрiк(штатний
розпис додасться) : ,,, , :

3. Затверди,ги струк,уру ,га ш,гаrний розIlис злюлiвського юридичного

лiцею iMeHi Героя Радlнського Союзу t.я, гli опая загаJIьною кiлькiстю



4.затвердити структуру та'lu'Y"".,лОО'П"'

ocBiTHboi школи I-III ступенlв загальною кiлъкiстю 42,з|

4.1,Ввести в дiю штатний розпис станом на 04,0l

додасться). - )озпис Васипliвськоi загальнО

5.Затвердити структуру та -,illY.,,]
ocBiTHboT школи I-III ступенlв ЗаГаJIЬНоЮ кiлъкiстю 8з'84 штатних оДИницЬ:

5.1.Ввести в дiю штатний розпис станом на 04,0|,202lрiк(штатний розпис

додаеться).
6.затвердити структуру та'li]lY,,|o'n

ocBiTHboi школи I-III отупенiв загальною кiлькtстю

6.1.Ввести в дiю штатний розпис станом на

додаеться), птпr/и1.\/11v - po.h" ХорошiвськоТ загально

7.затвердити структуру та 
"1'_1,1:,.,

ocBiTHboT школи I-III ступенiв загалЬноЮ кiлькiЬтю 5 ] 1 штаТних оДиницЬ:

7.1.ВвестивДiюштатнийроЗписстаномна001.202lрiк(штатнийрозпис
додаетъся). асищiвський мiжшкiльний

8.ЗатвердИТИ СТРУК 22,64 штатних одиниць:

"u"*Ti;:::rTxT,T"J ,оt.z,оzl рiк(штатний розпИС

додаеться)' лтп\/*rгvtl розпис БезлюДiвськоТ ДЮСШ
9.затвердити структуру та Штатнии

загаJIьною кiлькiстю 1,1,,25 штатних одиниць:

9.1'ВвестивДiюштатниЙрозписстаноМна04.01.2о2lрiк(штатнийроЗпИс
додасться).

l0.Контролъ за виконанням рiшен"" "._:Ij.u", 11
riки,фiнансiв та комунальноi власностl,

-/

постiйну комiсiю з питань

кузьN4Iнов
Безлюдiвський селищний голова


