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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
                                                                       РІШЕННЯ №34/14


   ” 20 ” березня   2013  р.                                                                                                                     
   м. Кремінна                                              
                             
 Про внесення змін до штатного
розпису комунальних закладів
«Дошкільний навчальний заклад
№1 «Ластівка», №2 «Катруся»
Кремінської міської ради
Луганської області
 
	Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, соціального захисту населення, охорони прав та законних інтересів громадян та адміністративно-територіального устрою Потапова В.І., клопотання завідуючих ДНЗ «Ластівка», «Катруся» щодо скорочення штатної одиниці та введення додаткових одиниць, відповідно до статті Закону України «Про дошкільну освіту», наказу МОН України від 04.11.2010 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», рішення виконавчого комітету від 30.01.2013 №15,  керуючись ст. 26, 59  Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 

					       ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до штатних розписів комунальних закладів, а саме:
 - ДНЗ №1 «Ластівка» Кремінської міської ради 
 - вивести з 15.05.2013 року із штатного розпису 1,49 штатної одиниці підмінного вихователя;
     - ДНЗ «Катруся» Кремінської міської ради
     - вивести з 15.05.2013 року із штатного розпису 1,76 штатної одиниці підмінного вихователя; 
      -  ввести 0,5  штатної одиниці практичного психолога в ДНЗ №1 «Ластівка» з 15.05.2013 року;
      - ввести 0,75 штатної одиниці практичного психолога в ДНЗ №2 «Катруся» з 15.05.2013 року;
      2. Завідувачам дошкільних навчальних закладів  №1 «Ластівка», №2 «Катруся» відповідно до ст.49-2 КЗпП України попередити працівників про наступне вивільнення не пізніше за два місяці.
     
    3. Фінансово-господарському  відділу апарату виконавчого комітету міської ради (Бєлікова Л. П.) внести  зміни до штатного  розпису ДНЗ «Ластівка», ДНЗ «Катруся».

   4. Копію даного рішення надати до  відділу освіти , молоды та спорту Кремінської  райдержадміністрації для погодження та внесення змін до штатного розпису ДНЗ №1 «Ластівка», ДНЗ №2 «Катруся».
5. За підсумками виконання доходної частини бюджету за 1 півріччя 2013 року розглянути питання про введення додаткових штатних одиниць посади сестри  медичної  з дієтичного харчування, прибиральника    по ДНЗ «Ластівка», «Катруся».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу комісію  міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування  бюджету та  фінансів.











  МІСЬКИЙ ГОЛОВА		          	                                            В.І. ГРИЦЕНКО

        



































Надати:
Фінансово-господарському  відділу 
ФУ Кремінської РДА
Відділу освіти РДА
Завідувачам  ДНЗ
Потапову В.І.





































Заступник міського голови                                                                        Потапов В.І.

Начальник ФГВ			        	                         	            Бєлікова Л.П.

Секретар міської ради                                                                                 Колесніченко Л.В.

Юрисконсульт                                                                                             Кубай С.В.

              

