
 

 
 

УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

    Черкаської області                                                                                                                                                                                                                              

14 сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від   26.10.2018 року                                                                         № 14 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

м. Кам’янка 
 

 

Про затвердження  штатного розпису 

Центру художньо-естетичної та  

науково- технічної творчості   

учнівської молоді Кам’янської  

міської ради  Черкаської області 

 

 Відповідно до  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Закону України  «Про позашкільну освіту» та на виконання рішення 

Кам’янської міської ради від 27.07.2018 року № 11-6 «Про реорганізацію 

Станції юних техніків Кам’янської міської ради Черкаської області та Будинку 

творчості дітей та юнацтва Кам’янської міської ради Черкаської області 

шляхом злиття в Центр художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 січня 2019 року штатний розпис 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам’янської міської ради Черкаської області в кількості 28,00 (двадцять вісім 

цілих) штатних одиниць (додається). 

2. Директору Станції юних техніків Кам’янської міської ради 

Черкаської області Несененко  Н.І. та директору Будинку творчості дітей та 

юнацтва Кам’янської міської ради Черкаської області Шляхтовій Л.М. провести 

вивільнення працівників у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради Могилку Анатолія Петровича та постійні комісії міської ради з питань 

бюджету та управління комунальним майном та з соціально-гуманітарних 

питань, культури та спорту. 

Міський голова                                                                                              В.І.Тірон 

 

  



Додаток 

до рішення Кам’янської міської ради 

від 26.10.2018 року №14-8 

Зведена таблиця штатного розпису СЮТ та БТДЮ 

 
Назва структурного підрозділу та посад Станом на 01.09.2018  С К О Р О Ч Е Н Н Я Станом на 01.01.2019 

БТДЮ   ЦХЕНТТ 

директор 1,0 - 1,0 

методист 1,0 - 1,0 

методист 0,5 0,5 - 

культорганізатор 1,0 - 1,0 

зав. відділом  (МАН) 0,5 0,5 2,0 

керівники гуртків 9,25 1,25 16,0 

діловод 0,5 - 0,5 

водій 1,0 1,0 - 

костюмер 1,0 0,5 0,5 

робітник з комплексного ремонту та 

обслуговування приміщення 

1,0 0,5 0,5 

прибиральниця службових приміщень 1,25 - 2,50 

сторож 2,0 0,5 1,5 

оператор газової котельні 1,0 0,5 0,5 

двірник 0,25 0,25 - 

інженер з газозабезпечення 0,25 0,25 - 

 21,5 5,75  

СЮТ    

директор 1,0 1,0 - 

методист 1,0 1,0 - 

 керівники гуртків 9,34  1,34 - 

прибиральниця службових приміщень 1,0 1,0 - 

 лаборант технічного відділення МАН 0,5  0,5 - 

 машиніст (кочегар) котельні річний 1,0 - 1,0 

 13,84   

Р А З О М 35,34 7,59 28,0   
 


