НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 вересня 2016 року

№ 455
смт Новоархангельськ

Про перегляд Типового штатного нормативу
дошкільних навчальних закладів
Заслухавши клопотання тво завідуючої Новоархангельського ДНЗ № 1 «Ромашка»
Богдан Г.М. про перегляд Типового штатного нормативу дошкільних навчальних закладів
відповідно до п.5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказом Міністерства праці України
від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів»; також клопотання щодо
необхідності введення додатково тарифної ставки кухаря та медичної сестри з дієтичного
харчування керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону
дитинства», Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони
здоров’я України №298/227 від 17.04.2006 року, вiдповiдно до вимог п.п. «д» п. 5 розд. I
Типових штатiв N 1055. селищна рада
ВИРІШИЛА :
1. Для забезпечення та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку добавити 0,5
тарифної ставки лікаря – педіатра.
2. Вiдповiдно до вимог п.п. «д» п. 5 розд. I Типових штатiв N 1055 з 01.10.2016
року ввести 0,5 ставки штатної одиниці посади прибиральниці службових приміщень, так,
як площа службових приміщень дошкільного закладу становить 208 кв.м.
3. З метою забезпечення дієтичним харчуванням дітей які цього потребують ввести
0,5 тарифної ставки кухаря та 0,25 ставки медичної сестри з дієтичного харчування.
4. Відповідно до введення ставок медичної сестри та кухаря з дієтичного
харчування в ДНЗ № 1 «Ромашка», завідуючій ДНЗ № 1 Тельній І.О. здійснювати
обов’язковий прийом дітей, які потребують дієтичного харчування.
5. Дане рішення направити ДНЗ №1 Тельній І.О. для відому.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

