
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження мережі та штатних розписів адміністративно-

господарського, педагогічного, обслуговуючого персоналу закладів освіти та 

структурних підрозділів управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради на 2021-2022 навчальний рік  

  

 Відповідно до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 

№1055, Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 

1205, керуючись пп. 2 п. „а” ст.32, ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет  Мукачівської міської 

ради вирішив: 

 

1. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти, класів, груп 

продовженого дня для учнів 1-4 класів та мережу закладів культури місцевого 

рівня Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2022  навчальний 

рік згідно додатку 1,8 до цього рішення. 

  

 2. Затвердити мережу інклюзивних класів у закладах загальної середньої 

освіти Мукачівської міської територіальної громади згідно додатку 2 до цього 

рішення. 

  

 3. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти Мукачівської міської 

територіальної громади, кількість груп та режим їх роботи на 2021-2022 

навчальний рік згідно додатку 3 до цього рішення. 

  

 4.  Затвердити мережу інклюзивних груп в  закладах дошкільної освіти 

Мукачівської міської територіальної громади згідно додатку 4 до цього 

рішення. 
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 5. Затвердити мережу закладів позашкільної освіти Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік: 

1) Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості;  

2) Мукачівський центр позашкільної освіти; 

3) Дитячий оздоровчий комплекс „Мрія”; 

4) Мукачівський спортивно-оздоровчий комплекс дитячої юнацької 

спортивної школи; 

5) Залужанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

  

 6. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради: 

 6.1. Дозволити закладам загальної середньої освіти працювати за 

освітніми програмами „Інтелект України”, „На крилах успіху” та іншими 

освітніми програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України; 

  

 6.2. З метою реалізації міського пілотного соціально-освітнього проекту 

„Траєкторія таланту”, ввести додатково 140 год. тижневого навантаження 

гурткової роботи в Мукачівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №13  та 35 год. тижневого 

навантаження гурткової роботи в Мукачівській гімназії №9; 

   

 7. Затвердити штати адміністративно-господарського, педагогічного,  

обслуговуючого персоналу закладів освіти та структурних підрозділів 

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради на 

2021-2022 навчальний рік додатків 5,6,7 до цього рішення. 

   

8. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 21.09.2021 №366 враховуючи зміни та 

доповнення. 

  

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

Катерину Кришінець-Андялошій. 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 

 


