
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

Зачепилівка 

 
 01.10.2018                                 № 273  

 

Про  затвердження штатних 

розписів з 01.09.2018 року 

 

          На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. 

№ 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” (зі змінами) та з метою упорядкування умов 

оплати праці працівників галузі 

НАКАЗУЮ : 

1. Затвердити штатні розписи   закладів відділу освіти, молоді та спорту з 1 

вересня  2018 року: 

- затвердити  штат в кількості 41,06 штатних одиниці по Руновщинській 

ЗОШ   І-ІІІ ступенів з місячним фондом  заробітної плати  двісті тисяч шістсот 

тридцять тисяч  гривень  93 коп.,  з 1 вересня 2018 року; 

- затвердити  штат в кількості 31,58 штатних одиниці по Новомажарівській 

ЗОШ   І-ІІІ ступенів з місячним фондом  заробітної плати  сто шістдесят одна   

тисяча дев’ятсот шістдесят дев’ять   гривень 93 коп.,  з 1 вересня  2018 року;  

- затвердити  штат в кількості 31,95 штатних одиниць по Зіньківщинській 

ЗОШ   І-ІІІ ступенів з місячним фондом  заробітної плати сто сімдесят дві тисячі 

триста сорок чотири  гривні  35 коп.,  з 1 вересня  2018 року;  



- затвердити  штат в кількості 38,87 штатних одиниць по Чернещинському 

НВК   з місячним фондом  заробітної плати  двісті тисяч шістсот дев’яносто дві 

гривні  39 коп.,  з 1 вересня 2018 року;          

- затвердити  штат в кількості 13,06 штатних одиниць по КЗ «Орчицькій 

початковій школі» з місячним фондом  заробітної плати п’ятдесят чотири тисячі 

сімсот вісім гривень  96 коп.,  з 1 вересня 2018 року;  

- затвердити  штат в кількості 10,5 штатних одиниць по Централізованій 

бухгалтерії та Господарчій групі  з  місячним фондом  заробітної плати сорок 

одна тисяча дев’ятсот сорок п’ять гривень  74 коп.,  з 1 вересня 2018 року; 

- затвердити  штат в кількості 5 штатних одиниць по Методичному кабінету  

з  місячним фондом  заробітної плати  тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят три   

гривень 96 коп.,  з 1 вересня  2018 року;  

 2. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                       О. ПЕТРЕНКО 


