
     

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  6 сесії Коростенської міської ради VIIІ скликання від 

10.06.21р.  «Про затвердження граничної чисельності працівників 

Комунальної установи «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Коростенської міської ради» 
 

У зв’язку з:  

- перейменуванням Центру позашкільної  освіти м.Коростеня 

Житомирської області на Комунальну установу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Коростенської міської ради; 

- затвердженням нової редакції Статуту Комунальної установи «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Коростенської міської ради; 

- наданням фінансової, академічної, кадрової та організаційної 

 автономії Комунальній установі «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Коростенської міської ради, що визначається ст. 6 Закону України «Про 

освіту», 

- визначенням балансоутримувачем будівлі по вул. Грушевського, 66 

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради та 

покладення на нього функцій організації охорони приміщення. 

на підставі:  

- наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

31.10.2012  № 1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 19 листопада 2012 р. за № 1935/22247,   

- штатного розпису Комунальної установи «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Коростенської міської ради, затвердженого Рішенням 5-ї сесії 

Коростенської міської ради VIIІ скликання від 15.04.2021р. № 317, 

прошу затвердити граничну чисельність працівників Комунальної установи 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Коростенської міської ради в кількості 

58 штатних одиниць, з введенням в дію зазначених змін з 01.07.2021 року. 

Додаткового фінансового забезпечення затвердження граничної 

чисельності працівників Комунальної установи «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Коростенської міської ради не потребує, у зв’язку з тим, що воно 

здійснюватиметься в межах раніше затверджених обсягів фінансування фонду 

заробітної плати Центру позашкільної освіти м.Коростеня. 

 

Директор    

КУ «Центр ДЮТ» КМР                                            Тетяна КЕРЕСЕЛІДЗЕ 
 



Довідка 

про погодження проєкту рішення   «Про затвердження граничної 

чисельності працівників Комунальної установи «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Коростенської міської ради» 

 

Проєкт рішення розроблено:                              Директор КУ «Центр ДЮТ» КМР   

Тетяна Вікторівна КЕРЕСЕЛІДЗЕ 
 

Виконавець:                                                  Тетяна Вікторівна КЕРЕСЕЛІДЗЕ,  

директор КУ «Центр ДЮТ» КМР,  

063 3684903   

 

Доповідає на сесії:                                        Тетяна Вікторівна КЕРЕСЕЛІДЗЕ,  

директор КУ «Центр ДЮТ» КМР,  

 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:   

 

 

Запросити: 

 

 

Розсилка: 

Начальник фінансового управління    Людмила БАРДОВСЬКА 

Директор КУ «Центр ДЮТ» КМР  Тетяна КЕРЕСЕЛІДЗЕ 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

Найменування посади  (Ініціал імені,  прізвище) (Підпис, дата)   

Зауваження додаються. 

 


