
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

29  травня  2018 року                                                                      № 51 
 

Про роботу дошкільного навчального 

закладу № 2 "Буратіно" в літній період  

2018 року 
 

З метою раціонального витрачання бюджетних коштів, створення 

належних умов для оздоровлення дітей у літній період, розглянувши 

клопотання завідуючої ДНЗ № 2 "Буратіно" Кочеткової Т.І., керуючись 

наказами Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010р. № 1055 "Про 

затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів", 

від 26.09.2005р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 

схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ", ст.32 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", виконавчий комітет Власівської селищної ради,-  
 

ВИРІШУЄ: 
 

1. Затвердити тимчасово на літній період для ДНЗ № 2 "Буратіно" 

кількість груп, а саме: 

- на червень 2018 року 8 вікових груп:  4 - для дітей віком до 3-х років 

та 4 - для дітей віком від 3-х років; 

- на липень та серпень 2018 року 7 вікових груп:  4 - для дітей віком до 

3-х років та 3 - для дітей віком від 3-х років. 

2. Дозволити перепрофілювання штатних одиниць, дотримуючись 

нормативу згідно з додатками 1, 2. 

3. Завідуючій ДНЗ № 2 "Буратіно" Кочетковій Т.І. провести штатне 

заміщення посад на літній період. 

4. В разі зміни фактичної чисельності дітей в літній період, а відповідно і 

груп, режим та оплату праці працівникам закладу проводити згідно 

розпорядження селищного голови. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

бухгалтера – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Жуковську Т.Г. 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 



 

 

8 груп:     із них

4 групи -   для дітей віком до 3-х років червень

4 групи -  для дітей від 3-х років

№ п/п Найменування  посад Підстава  для  введення цієї посади
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Кількість ставок на 

червень

1
Завідувач дошкільного навчального 

закладу
 наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

2 Вихователь - методист  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

3 Практичний психолог
наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 в) понад 6 груп - 

1,0ставка 
1,0 1,0

4 Старша медична сестра  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,5 -0,5 1,0

5 Учитель - логопед  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,0

6 Керівник музичний

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 а)   музичних керівників з 

розрахунку 0,25 ставки  на кожну групу дітей віком 2 років і 

старших в яслах - садках (8*0,25=2,0)

2,0 -0,5 1,5

9 Вихователь наказ № 1055 від 04.11.200р (1,8*8групи = 14,4) 14,4 14,4

10 Вихователь логопедичної групи

Лист МОН Укр.№1/9-144 "Про застосування Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" 

від18.02.2011р.

0,0

10 Вихователь підмінний

У межах асигнувань, передбачених на оплату праці осіб, що 

заміняють вихователів, які йдуть у відпустку  в дошкільних 

закладах  можуть бути встановлені додатково посади 

вихователів 

0,0 0,0

11 Інструктор з фізкультури

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 б)    з розрахунку 0,125 

штатної одиниці  на одну групу крім логопедичної ( 8*0,125 

=1,0)

1,00 1,0

11 Діловод  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,5 0,5

12 Заступник завідуючого по госп частині  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,0 0,0

13 Завідувач господарства  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

13 Шеф-кухар  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,0 0,0

14 Кухар  наказ № 1055 від 04.11.2010р 3,0 3,0

16 Кастелянка  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

17
Помічник вихователя дітей віком від 3-х 

років
 наказ № 1055 від 04.11.2010р (1,15*4=4,6) 4,60 -0,6 4,0

18 Помічник вихователя дітей до 3-х років  наказ № 1055 від 04.11.2010р ( 1,3*4=5,2) 5,2 -0,2 5,0

19 Машиніст з прання  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,75 0,25 2,00

20 Двірник

Лист МОН Укр № 1/9-144 "Про застосування Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"  ( в 

ДНЗ - 9536,8 кв.м., що прибирається згідно тех документації 

:3153 кв.м - удосконалене покриття; 6393,8 кв.м.- газони) 

Ч=(1*4)+((1+0,8))*8)/12*1,15=1,53*1,15=1,76 За правилами 

округлення 1,75

1,75 0,25 2,00

21 Прибиральниця  службових приміщень

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 д)    з розрахунку 0,5 

штатної одиниці  на кожні 200 кв.м. (загальна площа 

2386кв.м  в т.ч.ясельні групи - 351 кв.м.; сад групи -1309 

кв.м.)  2386-351-1309=726 кв.м (726/200*0,5=1,815  ) За 

правилами округлення 1,75

1,75 -0,50 1,25

22 Сторож

Наказ №1055 від 04.11.2010 п.14 (Посада сторожа 

вводиться де немає можливості передати охорону на пульт 

позавідомчої охорони). Лист МОН Укр.№1/9-144 "Про 

застосування Типових штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів" ( тривалість охорони об"єкта 13 годин 

в будні дні, 24 години в вихідні та святкові дні )  ((250-

115)*13+(115*24))/251=18,03 години По таблиці 3,4 чол. 

Ч=3,4*1,15=3,91 За правилами округлення 4,0

4,0 -1,0 3,0

23
Робітник з комплексного  обслуговування 

та ремонту будинків

Лист МОН Укр.№1/9-144 "Про застосування Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" 

від18.02.2011р. Загальна площа будівлі 2386 кв.м.- 1,75 

чол. (1,75*1,15=2,0125) За правилами округлення 2,0

2,0 -1,0 1,0

24 Медична сестра з дієтичного харчування
 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 г)    1,0 штатна од за 

наявності 10 і більше груп  
0,0 0,0

25 Сестра медична  наказ № 1055 від 04.11.2010р п.8. 0,0 0,0

26 Комірник  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,5 0,5 1,0

27 Підсобний робітник  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,5 -0,5 1,0

Разом 50,45 -3,80 46,65

Дудник О.Г.Економіст планово-економічного відділу

Таблиця   обгрунтування   кількості ставок  по яслі - сад "Буратіно"

Додаток
до рішення виконкому
від 29 травня  2018р. № 51

 



 

 

7 груп:     із них

4 групи -   для дітей віком до 3-х років

3 групи -  для дітей від 3-х років

№ п/п Найменування  посад Підстава  для  введення цієї посади
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Кількість ставок на  

липень

1
Завідувач дошкільного навчального 

закладу
 наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

2 Вихователь - методист  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

3 Практичний психолог
наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 в) понад 6 груп - 

1,0ставка 
1,0 1,0

4 Старша медична сестра  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0 2,0

5 Учитель - логопед  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,0

6 Керівник музичний

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 а)   музичних керівників з 

розрахунку 0,25 ставки  на кожну групу дітей віком 2 років і 

старших в яслах - садках (7*0,25=1,75)

1,75 -0,25 1,5

9 Вихователь наказ № 1055 від 04.11.200р (1,8*7групи = 12,6) 12,6 12,6

10 Вихователь логопедичної групи

Лист МОН Укр.№1/9-144 "Про застосування Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" 

від18.02.2011р.

0,0

10 Вихователь підмінний

У межах асигнувань, передбачених на оплату праці осіб, що 

заміняють вихователів, які йдуть у відпустку  в дошкільних 

закладах  можуть бути встановлені додатково посади 

вихователів 

0,0 0,0

11 Інструктор з фізкультури

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 б)    з розрахунку 0,125 

штатної одиниці  на одну групу крім логопедичної ( 7*0,125 

=0,875)

0,875 0,13 1,0

11 Діловод  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,25 0,25 0,5

12 Заступник завідуючого по госп частині  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,0 0,0

13 Завідувач господарства  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 -1,0 0,0

13 Шеф-кухар  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,0 0,0

14 Кухар  наказ № 1055 від 04.11.2010р 3,0 3,0

16 Кастелянка  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

17
Помічник вихователя дітей віком від 3-х 

років
 наказ № 1055 від 04.11.2010р (1,15*3=3,45) 3,45 -0,45 3,0

18 Помічник вихователя дітей до 3-х років  наказ № 1055 від 04.11.2010р ( 1,3*4=5,2) 5,2 -0,2 5,0

19 Машиніст з прання  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,50 0,5 2,0

20 Двірник

Лист МОН Укр № 1/9-144 "Про застосування Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"  ( в 

ДНЗ - 9536,8 кв.м., що прибирається згідно тех документації 

:3153 кв.м - удосконалене покриття; 6393,8 кв.м.- газони) 

Ч=(1*4)+((1+0,8))*8)/12*1,15=1,53*1,15=1,76 За правилами 

округлення 1,75

1,75 0,25 2,0

21 Прибиральниця  службових приміщень

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 д)    з розрахунку 0,5 

штатної одиниці  на кожні 200 кв.м. (загальна площа 

2386кв.м  в т.ч.ясельні групи - 351 кв.м.; сад групи -1309 

кв.м.)  2386-351-1309=726 кв.м (726/200*0,5=1,815  ) За 

правилами округлення 1,75

1,75 0,25 2,0

22 Сторож

Наказ №1055 від 04.11.2010 п.14 (Посада сторожа 

вводиться де немає можливості передати охорону на пульт 

позавідомчої охорони). Лист МОН Укр.№1/9-144 "Про 

застосування Типових штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів" ( тривалість охорони об"єкта 13 годин 

в будні дні, 24 години в вихідні та святкові дні )  ((250-

115)*13+(115*24))/251=18,03 години По таблиці 3,4 чол. 

Ч=3,4*1,15=3,91 За правилами округлення 4,0

4,0 -1,0 3,0

23
Робітник з комплексного  обслуговування 

та ремонту будинків

Лист МОН Укр.№1/9-144 "Про застосування Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" 

від18.02.2011р. Загальна площа будівлі 2386 кв.м.- 1,75 

чол. (1,75*1,15=2,0125) За правилами округлення 2,0

2,0 -1,00 1,0

24 Медична сестра з дієтичного харчування
 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 г)    1,0 штатна од за 

наявності 10 і більше груп  
0,0 0,0

25 Сестра медична  наказ № 1055 від 04.11.2010р п.8. 0,0 0,0

26 Комірник  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,25 0,75 1,0

27 Підсобний робітник  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,5 -0,5 1,0

Разом 45,875 -1,270 44,605

Дудник О.Г.

Таблиця   обгрунтування   кількості ставок  по яслі - сад "Буратіно"

Економіст планово-економічного відділу

Додаток

до рішення виконкому

від 29 травня  2018р. № 51

 



 

 

7 груп:     із них

4 групи -   для дітей віком до 3-х років

3 групи -  для дітей від 3-х років

№ п/п Найменування  посад Підстава  для  введення цієї посади
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Кількість ставок на   

серпень

1
Завідувач дошкільного навчального 

закладу
 наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

2 Вихователь - методист  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

3 Практичний психолог
наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 в) понад 6 груп - 

1,0ставка 
1,0 1,0

4 Старша медична сестра  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

5 Учитель - логопед  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,0

6 Керівник музичний

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 а)   музичних керівників з 

розрахунку 0,25 ставки  на кожну групу дітей віком 2 років і 

старших в яслах - садках (7*0,25=1,75)

1,75 -0,25 1,5

9 Вихователь наказ № 1055 від 04.11.200р (1,8*7групи = 12,6) 12,6 12,6

10 Вихователь логопедичної групи

Лист МОН Укр.№1/9-144 "Про застосування Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" 

від18.02.2011р.

0,0

10 Вихователь підмінний

У межах асигнувань, передбачених на оплату праці осіб, що 

заміняють вихователів, які йдуть у відпустку  в дошкільних 

закладах  можуть бути встановлені додатково посади 

вихователів 

0,0 0,0

11 Інструктор з фізкультури

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 б)    з розрахунку 0,125 

штатної одиниці  на одну групу крім логопедичної ( 7*0,125 

=0,875)

0,875 0,13 1,0

11 Діловод  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,25 0,25 0,5

12 Заступник завідуючого по госп частині  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,0 0,0

13 Завідувач господарства  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

13 Шеф-кухар  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,0 0,0

14 Кухар  наказ № 1055 від 04.11.2010р 3,0 3,0

16 Кастелянка  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,0 1,0

17
Помічник вихователя дітей віком від 

3-х років
 наказ № 1055 від 04.11.2010р (1,15*3=3,45) 3,45 -0,45 3,0

18
Помічник вихователя дітей до 3-х 

років 
 наказ № 1055 від 04.11.2010р ( 1,3*4=5,2) 5,2 -0,2 5,0

19 Машиніст з прання  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,50 0,5 2,0

20 Двірник

Лист МОН Укр № 1/9-144 "Про застосування Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"  ( в 

ДНЗ - 9536,8 кв.м., що прибирається згідно тех документації 

:3153 кв.м - удосконалене покриття; 6393,8 кв.м.- газони) 

Ч=(1*4)+((1+0,8))*8)/12*1,15=1,53*1,15=1,76 За правилами 

округлення 1,75

1,75 0,25 2,0

21
Прибиральниця  службових 

приміщень

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 д)    з розрахунку 0,5 

штатної одиниці  на кожні 200 кв.м. (загальна площа 

2386кв.м  в т.ч.ясельні групи - 351 кв.м.; сад групи -1309 

кв.м.)  2386-351-1309=726 кв.м (726/200*0,5=1,815  ) За 

правилами округлення 1,75

1,75 0,25 2,0

22 Сторож

Наказ №1055 від 04.11.2010 п.14 (Посада сторожа 

вводиться де немає можливості передати охорону на пульт 

позавідомчої охорони). Лист МОН Укр.№1/9-144 "Про 

застосування Типових штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів" ( тривалість охорони об"єкта 13 годин 

в будні дні, 24 години в вихідні та святкові дні )  ((250-

115)*13+(115*24))/251=18,03 години По таблиці 3,4 чол. 

Ч=3,4*1,15=3,91 За правилами округлення 4,0

4,0 -1,0 3,0

23
Робітник з комплексного  

обслуговування та ремонту будинків

Лист МОН Укр.№1/9-144 "Про застосування Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" 

від18.02.2011р. Загальна площа будівлі 2386 кв.м.- 1,75 

чол. (1,75*1,15=2,0125) За правилами округлення 2,0

2,0 -1,00 1,0

24
Медична сестра з дієтичного 

харчування

 наказ № 1055 від 04.11.2010р п.5 г)    1,0 штатна од за 

наявності 10 і більше груп  
0,0 0,0

25 Сестра медична  наказ № 1055 від 04.11.2010р п.8. 0,0 0,0

26 Комірник  наказ № 1055 від 04.11.2010р 0,25 0,75 1,0

27 Підсобний робітник  наказ № 1055 від 04.11.2010р 1,5 -0,5 1,0

Разом 45,875 -1,270 44,605

Дудник О.Г.

Таблиця   обгрунтування   кількості ставок  по яслі - сад "Буратіно"

Економіст планово-економічного відділу

Додаток

до рішення виконкому

від 29 травня  2018р. № 51

 


