
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від__29.12.11_№__506      м.Ужгород 

 
Про створення 
ремонтно – обслуговуючої  
дільниці при управлінні освіти  
 

Відповідно до рішення колегії управління освіти та протоколу 
засідання міського осередку Асоціації керівників шкіл України з метою 
забезпечення проведення якісного та своєчасного поточного ремонту, 
обслуговування внутрішніх мереж теплопостачання, водопостачання, 
газопостачання  виконком міської ради ВИРІШИВ: 
   

1. Дозволити введення  ремонтно – обслуговуючої дільниці в групу 
матеріально – технічного забезпечення управління освіти, не виходячи за  
межі штатних одиниць та бюджетних асигнувань, виділених навчальним 
закладам та структурним підрозділам управління освіти. 

2. Для створення дільниці перевести 9,5 штатних одиниць робітників по 
обслуговуванню з штатних розписів навчальних закладів в штатний розпис 
групи матеріально – технічного забезпечення (додаток 1). 

3. Управлінню освіти розробити Положення про групу матеріально – 
технічного забезпечення та впорядкувати штатні розписи групи матеріально – 
технічного забезпечення та методичного кабінету у зв’язку із запланованими 
змінами відповідно до чинного законодавства з 1 січня 2012р. (додаток 2).   

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови  Фленька В.Ю. 
 

 
Міський голова         В. Погорелов    
 



Додаток 1 
до рішення виконкому 
від _29.12.11__ № _506 

 
 

П ЕРЕЛІК 
навчальних закладів, з яких переводяться штатні одиниці  

для створення ремонтно – обслуговуючої дільниці управління освіти  
 

 
№ 
п/п 

Назва установи Назва посади Кількість одиниць 

1 Лінгвістична гімназія Робітник з обслуговування 0,5 
2 АНВК Робітник з обслуговування 0,5 
3 ЗОШ №5 Робітник з обслуговування 0,5 
4 ЗОШ №6 Робітник з обслуговування 0,5 
4 ЗОШ №7 Робітник з обслуговування 0,5 
5 ЗОШ №8 Робітник з обслуговування 0,5 
6 Економічний ліцей Робітник з обслуговування 0,5 
7 ЗОШ №10 Робітник з обслуговування 0,5 
8 Ліцей «Інтелект» Робітник з обслуговування 0,5 
9 ЗОШ №12 Робітник з обслуговування 0,5 
10 ЗОШ №15 Робітник з обслуговування 0,5 
11 ЗОШ № 19 Робітник з обслуговування 0,5 
12 Ліцей «Лідер» Робітник з обслуговування 0,5 
13 Гімназія Робітник з обслуговування 0,5 
14 ДНЗ Робітник з обслуговування 3,0 

 
    

Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому       Д. Геворкян 
 



Додаток  2 
                                                                                              до рішення виконкому  
                                                                                              від 29.12.11__ № _506 
 
 
 

Штатні одиниці 
ремонтно-обслуговуючої дільниці 

при управлінні освіти 
 
 

1. Провідні фахівці                         - 2  
2. Газо-, електрозварювальники   - 3 
3. Робітники                                    - 3,5 
4. Прибиральник приміщення       - 0,5 
 
Всього:                                             - 9,0 
 
 
 
 
 

Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                   Д. Геворкян 
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