
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження штатної 
чисельності працівників районних 
установ дитячо-юнацьких та 
молодіжних клубів за місцем 
проживання у м. Львові 
 
 
 Керуючись Законами України “Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні“, “Про освіту“, “Про позашкільну освіту“, “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, наказом Міністерства освіти і науки України від 
26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ“, відповідно до ухвали міської ради від 09.02.2018 № 1494 “Про 
затвердження Примірного статуту установи дитячо-юнацького та молодіжного 
клубу м. Львова“, розглянувши звернення установи дитячо-юнацьких та 
молодіжних клубів Сихівського району м. Львова від 23.05.2019 № 76, установи 
дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Франківського району м. Львова від 
21.05.2019 № 24, установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Личаківського 
району м. Львова від 05.09.2019 № 54, з метою розвитку мережі клубів за місцем 
проживання, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу 
виконавчий комітет вирішив: 
 1. Затвердити з 15 жовтня 2019 року у межах виділених коштів штатну 
чисельність районних установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів за місцем 
проживання у м. Львові згідно з додатком.  
 2. Вважати рішення виконавчого комітету від 16.02.2018 № 141 “Про 
затвердження штатної чисельності працівників районних установ 
дитячо-юнацьких та молодіжних клубів за місцем проживання у м. Львові“ таким, 
що втратило чинність.  
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



            Додаток 
 
               Затверджено 

                 рішенням виконкому 
                 від _____________ №_____  
 
 

ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
районних установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів за місцем проживання у м. Львові 

 

№ 

з/п 

Посада УДЮМК 

Галицького 

району 

УДЮМК 

Залізничного 

району 

УДЮМК  

Личаківського 

району 

УДЮМК 

Сихівського 

району 

УДЮМК  

Франківського 

району 

УДЮМК 

Шевченківського  

району 

Всього 

по  

м. Львову  

1. Директор 1 1 1 1 1 1 6 

2. Головний 

бухгалтер 

1 1 1 1 1 1 6 

3. Завідувач 

господарства 

1 1 1 1 1 1 6 

4. Педагог-

організатор 

12 13 18,5 12 13 10 78,5 

5. Обслуговуючий 

персонал 

(прибиральник) 

1 1 1,5 1 1 1 6,5 

6. Разом:  16 17 23 16 17 14 103 

 
 
Керуючий справами виконкому         М. Литвинюк 
 
 Віза: 
 
Начальник управління молоді та спорту        А. Нікулін 
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