
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

Зачепилівка 

 
 22.12.2018                                  № 355(а)  

 

Про  внесення змін до штатного  

розпису з 01.09.2018 року 

 

          Відповідно до рішення Зачепилівської районної ради Харківської області 

ХL сесії VII скликання від 25 жовтня 2018 року № 461-VII «Про внесення змін 

до статуту Комунального закладу «Орчицька початкова школа» Зачепилівської 

районної ради Харківської області», та у зв’язку із введенням дошкільного 

підрозділу.  

НАКАЗУЮ : 

1. З 22 грудня 2018 року збільшити чисельність на 5,7 штатних одиниць КЗ 

«Орчицька початкова школа» Зачепилівської районної ради Харківської області . 

2. Включити з 22 грудня 2018 року штатні одиниці у дошкільний підрозділ КЗ 

«Орчицька початкова школа» Зачепилівської районної ради Харківської області: 

- сестра медична 0,5 ст., 9 тарифний розряд; 

- машиніст з прання 0,25 ст., 2 тарифний розряд; 

- кухар 1 ст., 2 тарифний розряд; 

- підсобний робітник 0,25 ст., 2 тарифний розряд; 

- вихователь 0,9 ст.,  11 тарифний розряд; 

- вихователь 0,9 ст., 10 тарифний розряд; 



- помічник вихователя 1,15 ст., 5 тарифний розряд; 

- завідувач господарства 0,5 ст., 8 тарифний розряд; 

- музичний керівник 0,25 ст., 9 тарифний розряд. 

3. Старшому економісту відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

районної державної адміністрації Рачковській Н. Є. привести штатний розпис КЗ 

«Орчицька початкова школа» Зачепилівської районної ради Харківської області  

відповідно до даного наказу.  

4. Директору КЗ «Орчицька початкова школа» Зачепилівської районної ради 

Харківської області Новіковій Т.П. прийняти працівників до дошкільного 

підрозділу 26.12.2018 року, відповідно до штатних одиниць. 

4.1. Привести у відповідність до наказу штатний розпис КЗ «Орчицька початкова 

школа» Зачепилівської районної ради Харківської області та подати на 

затвердження начальнику відділу освіти, молоді та спорту. 

4.2 Ознайомити трудовий колектив  КЗ «Орчицька початкова школа» 

Зачепилівської районної ради Харківської області з вищезазначеним рішенням 

районної ради та даним наказом. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                       О. ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 


