
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до структури Ревненського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів, Мартусівської початкової школи філії 

Ревненського опорного закладу , Гірської загальної середньої школи І-ІІІ 

ступенів 

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери» (із змінами), Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ 

освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 

06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів 

загальної середньої освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 

грудня 2010 року за № 1308/18603, з метою оптимізації структури закладів 

освіти,  Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до структури Ревненського опорного закладу загальної 

середньої освіти I-III ступенів Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області затверджену рішенням Гірської сільської ради № 662-19-VIII 

від 13 вересня 2021 року, а саме з 01.01.2022 вивести зі структури посаду 

«Сторож» - 1 штатна одиниця; бухгалтер – 2 штатні одиниці. 

2. Внести зміни до структури Мартусівської початкової школи Ревненського 

опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області затверджену рішенням Гірської 

сільської ради № 662-19-VIII від 13 вересня 2021року, а саме з 01.01.2022 вивести 

зі структури посаду «Сторож» - 1 штатна одиниця. 

3. Внести зміни до структури Гірської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

затверджену рішенням Гірської сільської ради № 662-19-VIII від 13 вересня 

2021року, а саме з 01.01.2022 вивести зі структури посаду «Сторож» - 1 штатна 

одиниця, бухгалтер – 1 штатна одиниця. 

4. Керівникам закладів освіти вказаним в пунктах 1-3 даного рішення 

забезпечити повідомлення працівників про вивільнення посад в установленому 



Законом порядку та внесення відповідних змін до штатних розписів закладів 

освіти Гірської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту 

населення та охорони здоров’я. 

 

від 23 вересня 2021 року 

№ 677-20-VІІІ 

 

Сільський голова                                                                  Роман ДМИТРІВ 
 


