
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 
3 сесія VIIІ скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
 24 грудня 2020 року                    №  8-3-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 
Про затвердження штатних розписів  
Відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Борщагівської сільської ради та 
його підпорядкованих закладів. 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 
судів та інших органів», на виконання  Закону  України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення  
повноважень органів місцевого самоврядування», керуючись ст. 26, ст. ст. 
61-66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 77 
Бюджетного кодексу України, згідно абзацу 1 п. 45 постанови Кабінету 
Міністрів України №228 вiд 28.02.2002 «Пpо затвердження Порядку 
складання, рoзгляду, затвердження i основних вимог дo виконання 
кошторисів бюджетних установ», розглянувши проєкти штатних 
розписів Відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської 
сільської ради Бучанського району Київської області та його 
підпорядкованих закладів, сільська рада, 

 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити штатний розпис Відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області з 01 січня 2021 року в кількості 10 штатних одиниць, що 
додається (Додаток №1). 

2. Затвердити штатний розпис Комунальний заклад позашкільної 
освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Апельсин Плюс» 
Бучанського району Київської області з 01 січня 2021 року в кількості 31 
штатна одиниця, що додається (Додаток №2) 

3. Затвердити штатний розпис комунального закладу позашкільної 
освіти сфери культури «Борщагівська мистецька школа» Борщагівської 



сільської ради Бучанського району Київської області з 01 січня 2021 року 
в кількості 65,89 штатних одиниць, що додається. (Додаток №3). 

4.  Затвердити штатний розпис Комунального закладу «Дитячо- 
юнацька спортивна школа «Борщагівець» Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області з 01 січня 2021 року, що додається. 
(Додаток №4). 

5. Затвердити штатний розпис комунального закладу 
«Петропавлівсько - Борщагівський заклад дошкільної освіти «Малятко» 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області в 
кількості 63,25 штатних одиниць з 01 січня 2021 року, що додається 
(Додаток №5).  

6. Затвердити штатний розпис комунального закладу 
«Петропавлівсько-Борщагівський заклад дошкільної освіти «Щасливий» 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області в 
кількості 37,99 штатних одиниць, з 01 січня 2021 року, що додається  
(Додаток №6). 

7.  Затвердити штатний розпис комунального закладу 
«Петропавлівсько-Борщагівський заклад дошкільної освіти «Чарівний 
замок» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області кількості 58,73 штатних одиниць, з 01 січня 2021 року, що 
додається (Додаток №7). 

8. Затвердити штатний розпис комунального закладу 
«Петропавлівсько-Борщагівський заклад дошкільної освіти (дитячий 
садок) «Чайка»  Борщагівської сільської ради Бучанського району 
Київської області в кількості 20,12 штатних одиниць, з 01 січня 2021 року, 
що додається (Додаток №8). 

9. Затвердити штатний розпис комунального закладу «Софіївсько-
Борщагівський заклад дошкільної освіти «Щаслива країна» 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області в 
кількості 35,75 штатних одиниць, з 01 січня 2021 року, що додається 
(Додаток №9). 

10. Затвердити штатний розпис комунального закладу 
«Софіївсько-Борщагівський заклад дошкільної освіти «Совенятко» 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області в 
кількості 51,95 штатних одиниць, з 01 січня 2021 року, що додається 
(Додаток №10). 

11. Затвердити штатний розпис комунального закладу 
«Софіївсько-Борщагівський заклад дошкільної освіти «Дивосвіт» 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області в 
кількості 36 штатних одиниць, згідно з 01 січня 2021 року, що додається 
(Додаток №11). 

12. Затвердити штатний розпис комунального закладу  
«Софіївсько-Борщагівський заклад дошкільної освіти «Золотий колосок»  
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області в 



кількості 78,72 штатних одиниць, з 01 січня 2021 року, що додається 
(Додаток №12). 

13. Затвердити штатний розпис Софіївсько-Борщагівського 
навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області з 01 січня 2021 року в кількості 
246,8 штатних одиниць, що додається (Додаток №13). 

14. Затвердити штатний розпис комунального закладу 
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області з 01 
січня 2021 року в кількості 139,26 штатних одиниць, що додається 
(Додаток №14). 

15. Затвердити штатний розпис комунального закладу загальної 
середньої освіти "Ліцей №1 с. Петропавлівська Борщагівка" 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області з 01 
січня 2021 року в кількості 213,02 штатних одиниць, що додається 
(Додаток №15). 

16. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та капітального будівництва. 

 
 
 
  Сільський голова                Олесь КУДРИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погоджено: Прус 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


