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Проєкт 

 

 

 

КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Касьяна, 29, м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області, 39200 

тел./факс: (05343) 3-12-05, e-mail: 21051562@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 21051562 

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ 

 

п'ятнадцятої сесії восьмого скликання 

 

24 грудня 2021 року          №   

 

Про внесення змін до структури та загальної чисельності Відділу освіти Кобеляцької 

міської ради» та затвердження їх в новій редакції 

 

 Керуючись п. 5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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», рішення другого пленарного засідання 

другої позачергової сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 24.12.2020 № 4 

«Про створення Управління освіти Кобеляцької міської ради та затвердження Положення 

про Управління освіти Кобеляцької міської ради», рішення третьої позачергової сесії 

Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 2 «Про внесення змін до 

рішення другого пленарного засідання другої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання «Про створення Управління освіти Кобеляцької міської ради та затвердження 

Положення про Управління освіти Кобеляцької міської ради», рішення третьої позачергової 

сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 4 «Про затвердження 

структури та загальної чисельності Відділу освіти Кобеляцької міської ради», рішення п’ятої 

сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 25.01.2021 № 4 «Про внесення змін до 

рішення третьої позачергової сесії міської ради від 29.12.2020 № 4 «Про затвердження 

структури та загальної чисельності Відділу освіти Кобеляцької міської ради», беручи до 

уваги лист Відділу освіти Кобеляцької міської ради від 13.12.2021 № 02-18/3499, рішення 

восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 13 «Про 

затвердження структури та загальної чисельності Відділу освіти Кобеляцької міської ради», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань економічної політики, 

власності, бюджету, тарифів та цін, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до структури та загальної чисельності Відділу освіти Кобеляцької 

міської ради, затвердженої рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого 

скликання від 14.05.2021 № 13 «Про затвердження структури та загальної чисельності 

Відділу освіти Кобеляцької міської ради», а саме:  

- ввести в структуру Відділу освіти Кобеляцької міської ради посаду фахівця з 

публічних закупівель. 

2. Затвердити структуру Відділу освіти Кобеляцької міської ради в новій редакції 

згідно з додатком. 

3.  Затвердити загальну чисельність Відділу освіти Кобеляцької міської ради в кількості 

21 штатної одиниці. 
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4. Визнати рішення восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 

14.05.2021 № 13 «Про затвердження структури та загальної чисельності Відділу освіти 

Кобеляцької міської ради» таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін. 

 

 

 

Міський голова  О. КОПЕЛЕЦЬ  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення п'ятнадцятої сесії 

Кобеляцької міської ради восьмого 

скликання   

24.12.2021 №  

 

 

СТРУКТУРА  

ВІДДІЛУ ОСВІТИ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

 

Назва  
Чисельність 

працівників 

Відділ освіти 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний спеціаліст 2 

Секретар - друкарка 1 

Водій автотранспортних засобів 1 

Централізована бухгалтерія 12 

Головний бухгалтер 1 

Заступник головного бухгалтера 1 

Економіст  1 

Бухгалтер 6 

Юрисконсульт 1 

Інспектор з кадрових питань 1 

Фахівець з публічних закупівель 1 

Інженерно-господарська група 3 

Інженер з охорони праці 1 

Обліковець  1 

Механік 1 

ВСЬОГО 21 

 

 

Проєкт рішення підготовлено Відділом освіти Кобеляцької міської ради  

 

Начальник Відділу         Н. КОВАЛЬ 

 

Погоджено:  

 

Начальник юридичного відділу апарату  

Виконавчого комітету міської ради       А. ДЕРКАЧ 

 

 

 

 


