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                                            П Р О Т О К О Л №5 

         спільного засідання комісії з питань освіти,культури, охорони здоров’я, 
фізичної культури, спорту та соціального захисту населення ,комісії з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності та етики  
 

Від 22  жовтня  2021 року 

село  Верхня 

ПРИСУТНІ 

Голова комісії з питань освіти 

культури, охорони здоров’я,  
фізичної культури, спорту 

та соціального захисту населення                              Ямнич Р.І.  
                                                            

Члени комісії ( 2 чол.)                                                  Пришляк І.П. 
                                                                                        Кузів І.І.                                                                                 
Голова комісії з питань прав 

людини, законності, депутатської  
діяльності та етики                                                        Шпарій В.В. 
Члени комісії (3 чол.)                                                    Данюк С.І. 
 

ЗАПРОШЕНІ: 
Стратієнко І.І.-завідувач сектору  з питань культури, релігій та  туризму 

Климишин І.І.-начальник відділу освіти Верхнянської сільської ради 

Дуда Н.Г.-директор Верхнянської дитячої шкли мистецтв 

Цвік Л.Л.-головний бухгалтер школи мистецтв 

Зубаль Л.Р.-начальник фінансового  відділу Верхнянської сільської ради 

Ситник М.Я.-секретар ради 

                                                                                          

                                           Порядок  денний 

         Про розгляд звернення Дуди Наталії Геннадіївни-директора Верхнянської 
дитячої школи  мистецтв ,щодо внесення  змін до  структури та штатної  
чисельності 

mailto:verhnya.silskarada@gmail.


Верхнянської дитячої школи мистецтв шляхом прийняття двох посад викладачів 
за  рахунок спеціального фонду школи мистецтв. 
 

 

 

  ВИСТУПИЛИ :Дуда Н.Г.-директор школи мистецтв, яка сказала що  
рішенням виконкому затверджено фактичну мережу школи, яка налічує  
160  учнів тому на таку кількість дітей  необхідно прийняти дві посади викладачів 
. 

                              Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу  яка сказала, що 
школа  мистецтв може  утримати ці дві посади за рахунок спеціального фонду 
школи. 
                              Цвік Л.Р.-головний  бухгалтер школи мистецтв ,яка  сказала що 
бюджет школи дозволяє утримати  додатково дві посади викладачів. 
                             Климишин І.І.-начальник відділу освіти , який вніс  
пропозицію питання щодо зміни до структури і штатної чисельності школи 
мистецтв на 2022-2023 навчальний рік прийняти спільним рішенням  засідання 
виконавчого  комітету Верхнянської сільської ради та  сесією сільської ради. 
  

                                         Прийняли  рішення 

      Розглянувши та  обговоривши   проект  рішення  «Про внесення  змін до  
структури та  штатної чисельності  Верхнянської дитячої школи мистецтв»  в який 
внесено пропозиції виступаючих, комісія рекомендує: 
        

    Затвердити  стуктуру та  штатну  чисельність Верхнянської дитячої школи 
мистецтв , ввівши дві  посади викладачів, фінансування  яких здійснювати за 
рахунок спеціального фонду школи мистецтв. 
        

 

     « за » 5 чол.    «проти»  немає  чол.   « утримались » немає чол. 
 

В чому  розписуємось : 
 

Голова комісії з питань освіти 

культури, охорони здоров’я,  
фізичної культури, спорту                                          Ямнич Р.І.  
та соціального захисту населення                               

Члени комісії ( 2 чол.)                                                  Пришляк І.П. 
                                                                                        Кузів І.І. 
 Голова комісії з питань прав 

людини, законності, депутатської                               Шпарій В.В. 
діяльності та етики   
Члени комісії (1 чол.)                                                    Данюк С.І. 
 

ЗАПРОШЕНІ:                                                                Стратієнко І.І. 



                                                                                           Климишин І.І. 
                                                                                           Дуда Н.Г. 
                                                                                           Цвік Л.Л. 
                                                                                          Зубаль  Л.Р. 
                                                                                          Ситник  М.Я. 
 

 


