УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 11.01.2011 року № 5
Про створення комунального
закладу «Дружбівський
навчально-виховний комплекс
Олевської районної ради
Житомирської області»
Згідно рішення ІІ сесії Олевської районної ради VІ скликання від
16.12.2010 року «Про створення комунального закладу «Дружбівський
навчально-виховний комплекс» Олевської районної ради Житомирської
області» та відповідно до п.1 ст.9 Закону України «Про загальну середню
освіту», п.3 ст.12 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету
Міністрів України від 12.03.2003 року № 306 «Про затвердження Положення
про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний закладзагальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний закладдошкільний навчальний заклад», Закону України «Про внесення змін до
законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо
організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 року, листа
Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 року № 1/9-812 «Про
прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний
заклад-дошкільний навчальний заклад», п.2 ст.89 Бюджетного кодексу
України, а також за наявності соціального замовлення громадськості
смт. Дружба:
1. Відділу освіти райдержадміністрації (Балюрко С.С.):
1.1. Вирішити кадрове та методичне забезпечення навчально-виховного
процесу у новоствореному комплексі.
1.2. Затвердити Статут і провести реєстрацію установчих документів
навчально-виховного комплексу.
2. Затвердити додатково введені штатні одиниці по створеному
навчально-виховному комплексу у відповідності до п.16 наказу Міносвіти і
науки України від 04.11.2010 року № 1055 «Про затвердження Типових
штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» згідно додатку.

3. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації
(Козловець Т.М.) забезпечити фінансування новоствореного закладу в межах
затвердженого кошторисного призначення відповідно до формульного
розрахунку, враховуючи збільшення контингенту дітей дошкільного підрозділу
та відповідно до діючого Бюджетного кодексу України.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Перший заступник голови
райдержадміністрації

Г.В. Мельник

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 11.01.2011 року № 5

ШТАТНИЙ РОЗПИС
на додатково введені штатні одиниці по створеному
навчально-виховному комплексу «Дружбівський
навчально-виховний комплекс Олевської районної ради
Житомирської області»
№
з/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва посади

Кількість ставки

2

3

Медична сестра
Вихователь
Музичний керівник
Помічник вихователя
Праля
Завгосп

Заступник голови
райдержадміністрації

0,5
1,55
0,25
1,0
0,25
0,5

О.С. Ковальчук

