ГЛОБИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
03.09.2018

№ 261

Про
затвердження
мережі
закладів загальної освіти та
дошкільної освіти, їх типових
штатних нормативів працівників
на 2018/19 навчальний рік
Відповідно до статей 6, 22 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, статті 14 Закону України “Про освіту”, пункту 2 статті 37
Закону України “Про загальну середню освіту”, з метою забезпечення права
громадян на загальну середню та дошкільну освіту:
1.Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти Глобинського
району на 2018/19 навчальний рік, що фінансуються за рахунок районного
бюджету (додаток 1):
1.1.Заклади загальної середньої освіти I-IІI ступенів: шкіл – 14, класів –
129, учнів – 1419;
1.2.Заклади загальної середньої освіти I-II ступенів: шкіл – 6, класів – 41,
учнів – 324;
1.3.Градизька гімназія ім.О.Білаша: класів – 20, учнів – 410;
1.4. Обознівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”: класів – 8, учнів – 65;
дошкільна група – 1, вихованців – 27;
1.5.Петрівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”: класів – 9, учнів – 52; дошкільна
група – 1, вихованців – 20;
1.6.Заможненський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”: класів – 1, учнів – 11;
дошкільна група – 1, вихованців – 7;
1.7.Пузиківський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”: класів – 8, учнів – 72;
дошкільна група – 1, вихованців – 10;
1.8. Радалівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”: класів – 4, учнів – 35;
дошкільна група – 1, вихованців – 10;

2
1.9.Горбівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”: класів – 8, учнів – 54; дошкільна
група – 1, вихованців – 13;
Всього в районі закладів освіти – 27, класів – 228, учнів – 2442.
2.Затвердити мережу навчання працюючої молоді Градизької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (додаток 2).
3.Затвердити мережу гурткової роботи у районному Центрі дитячої та
юнацької творчості Глобинської районної ради (додаток 3).
4.Додатково ввести у Градизькій гімназії ім. О.Білаша – 1 ставку
керівника гуртків.
5.Затвердити групи продовженого дня:
Градизька гімназія ім. О.Білаша
1 ставка, 37 учнів;
Броварківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
1,5 ставки, 61 учнів;
Великокринківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 1,5 ставки, 56 учнів
Зубанівська загальноосвітня школа I-III ст.
0,5 ставки, 30 учнів;
Івановоселищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 0,5 ставки, 30 учнів;
Манжеліївська загальноосвітня школа I-III ст.
1,5 ставки, 45 учні;
Обознівський навчально-виховний комплекс
0,5 ставки, 30 учнів;
Погребівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
0,5 ставки, 30 учнів;
Пронозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
0,75 ставки, 30 учнів;
Святилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
0,5 ставки, 32 учні;
Великокринківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
1 ставка, 31 учень;
Куп’єватівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
0,5 ставки, 30 учнів.
6.Для забезпечення харчування учнів шкіл району затвердити:
6.1.По 2 одиниці кухаря у:
Градизькій гімназії ім. О.Білаша
Великокринківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Манжеліївській загальноосвітній школі I-III ступенів
Пустовійтівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Пузиківському навчально-виховному комплексі
Горбівському навчально-виховному комплексі
Петрівському навчально-виховному комплексі;
Обознівському навчально-виховному комплексі
6.2. 1,75 ставки кухаря в Радалівському навчально-виховному комплексі;
6.3. 1,5 ставки кухаря у Заможненському навчально-виховному
комплексі;
6.4. 1,25 ставки кухаря у Великокринківській загальноосвітній школі І-ІІ
ступенів;
6.5. По 1 одиниці кухаря у:
Градизькій загальноосвітній школі I-IIІ ступенів № 1
Бугаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Броварківській загальноосвітній школі I-III ступенів
Гриньківській загальноосвітній школі I-III ступенів
Зубанівській загальноосвітній школі I-III ступенів
Івановоселищенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
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Погребівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Пронозівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Святилівській загальноосвітній школі I-III ступенів
Градизькій загальноосвітній школі I-II ступенів № 2
Веселодолинській загальноосвітній школі I-II ступенів
Куп’єватівській загальноосвітній школі I-II ступенів
Троїцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів;
6.6. По 0,75 ставки кухаря у:
Землянківській загальноосвітній школі I-III ступенів;
6.7.По 0,5 ставки кухаря у:
Федорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Кагамлицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів.
7.Проводити навчання у дві зміни в Градизькій загальноосвітній школі
I-IІI ступенів № 1, Градизькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 2.
8.Затвердити штатні нормативи працівників адміністративного та
обслуговуючого персоналу для закладів освіти району (додаток 4).
9.Затвердити штатні нормативи працівників закладів дошкільної освіти
(додаток 5).
10.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(Миколаєнко О.О.) забезпечити фінансування шкіл району на 2018/19
навчальний рік відповідно до затверджених асигнувань.
11.Відділу освіти, сім’ї та молоді районної державної адміністрації
(Кулик С.Г.) забезпечити систематичний контроль за роботою шкіл району
відповідно до затвердженої мережі шкіл на 2018/19 навчальний рік та
постійний контроль за здійсненням фактичних видатків в межах фонду
заробітної плати, затвердженого кошторисом.
12.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 01.09.2017 № 354 “Про затвердження мережі закладів
освіти, їх типових штатних нормативів працівників на 2017/18 навчальний
рік”.
Голова
районної державної
адміністрації

вк

В.ДАНИЛЕВСЬКИЙ

Розпорядження
підготовлено
райдержадміністрації

відділом

Начальник відділу

освіти,

сім’ї

та

молоді

С.Г.Кулик

Погоджено:
Перший заступник голови
райдержадміністрації

І.Л.Авраменко

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

О.О.Миколаєнко

Начальник відділу юридичного
забезпечення, взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації

О.М.Голушко

Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

Л.Л.Бугаєць

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.М.Савченко

Додаток 2
до розпорядження голови
районної
державної
адміністрації
03.09.2018

№ 261

МЕРЕЖА
навчання працюючої молоді Глобинського району
на 2018/19 навчальний рік
№
Назва школи
9 клас
п/п
груп учн.
1 Градизька
загальноосвітня
0
0
школа І-Ш ст.
№1
Всього:
0
0

Начальник відділу освіти
райдержадміністрації

вк

10 клас
груп учн.

11 клас
груп учн.

Всього
груп учн.

1

6

1

7

2

13

1

6

1

7

2

13

С.Г.Кулик

Додаток 3
до розпорядження
голови
районної
державної
адміністрації
№ 261

03.09.2018

МЕРЕЖА
позашкільних закладі Глобинського району
на 2018/19 навчальний рік
№
Назва закладу
п/п
1 Центр
дитячої
та
юнацької
творчості
Глобинської
районної
ради
Всього:

Начальник відділу освіти
райдержадміністрації

вк

Кількість
гуртків

Кількість
годин

Кількість
дітей

67

278

1010

67

278

1010

С.Г.Кулик

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження “Про затвердження мережі закладів загальної
освіти та дошкільної освіти, їх типових штатних нормативів працівників на
2018/19 навчальний рік”
1.Даний проект розпорядження розроблений на виконання статей 6, 22
Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 14 Закону України
“Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту” та згідно
Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів
загальноосвітніх навчально-виховних закладів, затверджених листом
Міністерства освіти і науки України від 19.06.2001 № 1/9-234.
2.Даний проект розпорядження розроблений з метою здобуття
громадянами України повної загальної середньої освіти, всебічного розвитку
як особистості, її талантів, творчих і фізичних здібностей, виховання
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству,
задоволення освітніх потреб кожної людини відповідно до її інтересів,
подальшого удосконалення освіти.
3.Згідно Закону України “Про освіту” право громадян на освіту
забезпечується розгалуженою мережею навчальних закладів. Місцеві органи
державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують
розвиток мережі навчальних закладів та установ, організацій системи освіти.
Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 01.09.2017 № 354 “Про затвердження мережі закладів
освіти, їх типових штатних нормативів працівників на 2017/18 навчальний
рік”.
4. Кошти на реалізацію даного проекту розпорядження передбачені у
межах фонду заробітної плати працівників загальноосвітніх навчальних
закладів, затвердженого кошторисними призначеннями.
5.Проект розпорядження не стосується інтересів інших органів.
6.Проект
розпорядження
не
стосується
адміністративно-територіальних одиниць.

питання

розвитку

7.Не потребує громадського обговорення.
8.Реалізація даного розпорядження забезпечить охоплення дітей і
підлітків шкільного віку навчанням.
Начальник відділу
освіти, сім’ї та молоді

С.Г Кулик

