
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

24 сесія                      VІІІ скликання 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 
23 вересня 2022 року                                                                               №____ /VІІІ 
 
Про внесення змін до штатних 
розписів працівників  установ 
Руськополянської сільської ради на 
2022 рік 
 
 Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України “ Про місцеве 
самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України №268 від 
09.03.2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” 
(із змінами), постанови Кабінету Міністрів України №974 від 14.12.2016 року 
„Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 
30 серпня 2002 р. №1298”, до рішення сільської ради від 23.12.2021 року №13-
24/VIІІ «Про затвердження штатних розписів працівників установ 
Руськополянської сільської ради на 2022 рік» (зі змінами), наказу Міністерства 
освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових 
штатних нормативів закладів загальної середньої освіти» (із змінами), листа 
Дубіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів від 15.06.2022 № 05-15/59, до Національного 
класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» за погодженням 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 
Руськополянська сільська  рада  
 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Внести зміни з 01.09.2022 року до штатного розпису працівників 

Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, а саме: 
- вивести 2 ставки охоронника; 
- ввести 2 ставки сторожа; 
- ввести 2 ставки опалювача. 
2. Затвердити штатний розпис працівників Виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради в кількості 68 штатних одиниць (додається). 
3. Внести зміни з 01.09.2022 року до штатного розпису працівників 

Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» с. Руська Поляна 

 



Руськополянської сільської  ради Черкаського району Черкаської області 
області, а саме: 

- вивести 1 ставку завідувач закладу дошкільної освіти; 
- ввести 1 ставку директора закладу дошкільної освіти. 
4. Затвердити штатний розпис працівників Закладу дошкільної                               

освіти(ясла-садок) «Берізка» с. Руська Поляна Руськополянської сільської  ради 
Черкаського району Черкаської області  в кількості 43,50 штатних одиниць 
(додається). 

5. Внести зміни з 01.09.2022 року до штатного розпису працівників 
Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Світлячок» с. Руська Поляна 
Руськополянської сільської  ради Черкаського району Черкаської області, а саме: 

- вивести 1 ставку завідувач закладу дошкільної освіти; 
- ввести 1 ставку директора закладу дошкільної освіти. 
6. Затвердити штатний розпис працівників Закладу дошкільної                               

освіти(ясла-садок) «Світлячок» с. Руська Поляна Руськополянської сільської  
ради Черкаського району Черкаської області  в кількості 31,75 штатних одиниць 
(додається) . 

7. Внести зміни з 01.09.2022 року до штатного розпису працівників 
Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» с. Геронимівка 
Руськополянської сільської  ради Черкаського району Черкаської області, а саме: 

- вивести 1 ставку завідувач закладу дошкільної освіти; 
- ввести 1 ставку директора закладу дошкільної освіти. 
8. Затвердити штатний розпис працівників Закладу дошкільної                               

освіти(ясла-садок) «Сонечко» с. Геронимівка Руськополянської сільської  ради 
Черкаського району Черкаської області  в кількості 32,65 штатних одиниць 
(додається). 

9. Внести зміни з 01.09.2022 року до штатного розпису працівників 
Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» с. Дубіївка Руськополянської 
сільської  ради Черкаського району Черкаської області, а саме: 

- вивести 1 ставку завідувач закладу дошкільної освіти; 
- ввести 1 ставку директора закладу дошкільної освіти. 
10.  Затвердити штатний розпис працівників Закладу дошкільної                               

освіти(ясла-садок) «Дубок» с. Дубіївка Руськополянської сільської  ради 
Черкаського району Черкаської області  в кількості 23,10 штатних одиниць 
(додається) . 

11.  Внести зміни з 01.09.2022 року до штатного розпису працівників 
Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1, а саме: 

- вивести 1,5 ставки прибиральника службових приміщень; 
- ввести 1,5 ставки двірника. 
12.  Затвердити штатний розпис працівників Руськополянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 в кількості 90,89 штатних одиниць 
(додається). 



13.  Затвердити штатний розпис працівників Руськополянського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2 в кількості 59,06 штатних одиниць 
(додається). 

14.  Затвердити штатний розпис працівників Геронимівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Руськополянської сільської ради в кількості 
54,72 штатних одиниць (додається) . 

15.  Внести зміни з 01.09.2022 року до штатного розпису працівників 
Дубіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської 
сільської ради Черкаського району Черкаської області, а саме: 

- вивести 1 ставку оператора котельні (сезонного); 
- ввести 3 ставки машиніста-кочегара котельні (сезонного). 
16.  Затвердити штатний розпис працівників Дубіївського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Руськополянської сільської ради в кількості 
56,93 штатних одиниць (додається). 

17.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва і головного бухгалтера виконавчого 
комітету ради Шпак Ю.В. 

 
 

Сільський голова                                                                         Олег ГРИЦЕНКО 
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