
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 41 

м. Шепетівка 

 

                               

Про внесення змін до рішення ІХ сесії  

міської ради VIII скликання №8 від 27.04.2021 р. 

«Про зміну назви, затвердження Статуту 

«Комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи відділу у справах сім’ї, молоді та  

спорту Шепетівської міської ради» та штатного 

розпису в новій редакції 

 
 

Відповідно до рішення ІХ сесії міської ради VIIІ скликання від 27 квітня 2021 року 

№8 «Про зміну назви, затвердження Статуту «Комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради» та штатного 

розпису в новій редакції, наказу Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 року 

№37 «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл», 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни в додаток 2 до рішення ІХ сесії міської ради VIII скликання №8                           

від 27.04.2021 р. «Про зміну назви, затвердження Статуту «Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради» та 

штатного розпису в новій редакції ввести 1 (одну) ставку підсобного працівника 

(спортивних споруд ) та викласти його в новій редакції згідно додатку. 

2. Затвердити штат «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відділу у справах 

сім’ї, молоді та спору Шепетівської міської ради» у кількості 42,5 штатних одиниць 

(Додаток ). 

3. Фінансовому управлінню міської ради здійснювати фінансування в межах виділених 

коштів у бюджеті громади. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Безкоровайну Г.Г., постійні комісії з питань соціально-

економічного розвитку громади, бюджету, фінансів ( голова комісії Олійник Г.В.) та 

комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, 

молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М. ). 

 

 

Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХХІ сесії міської ради 

VIІІ скликання 

17.02.2022 № 41 

 

Штатний розпис «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 

 відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради» 

 

№ Назва структурного підрозділу та посад 
Кількість штатних 

посад 

1. Директор  1 

2. 
Заступник директора з навчально-тренувальної 

роботи  
1 

3. Головний  бухгалтер 1 

4. Бухгалтер 1 

5. 
Інструктор-методист  

  
1 

6.  
Тренери-викладачі 

  
14,5 

7. Заступник директора по господарській частині  1 

8. Лікар  0,5 

9. Сестра медична 2 

10. Оператор газової котельні 2 

11. Підсобний робітник (спортивних споруд) 5 (2 з яких сезонні) 

12. Слюсар-сантехнік 1 

13. Прибиральник службових приміщень 2 

14. Інструктор з плавання 1 

15. Оператор хлораторної установки 2 

16. Прибиральник виробничих приміщень 3 

17. Касир 1 

18. Інженер 1 

19. Технік-електрик 1 

20. Налагоджувальник технологічного устаткування 0,5 

  Всього: 42,5 

 

 

Начальник відділу        Наталія СТАСЮК 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  Роман ВОЗНЮК 

 

 


