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Ірині
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еессЬаа7@4озШ р.ргау4а.сот.иа)

Ш ановна Ірино!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваше звернення про надання інформації стосовно Одеського навчально- 
виховного комплексу №  49 «Спеціалізована школа -  загальноосвітня школа I- 
III ступенів» Одеської міської ради Одеської області.

Повідомляємо, що комунальна установа «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського 
району м. Одеси» (далі -  КУ Суворовського району) здійснює супровід 
фінансово-господарської діяльності закладів освіти Суворовського району 
м. Одеси.

Копія відповіді КУ Суворовського району на Ваш запит та копії 
документів, наданих розпорядником інформації додаються.

Додаток на 7 аркушах.

З повагою
в. о. директора Департаменту С.В.Скебало

Вик. Бачинсьі 
• тел. 776-33-6

Віза: Чуприна Л. С.
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КОМ УНАЛЬНА УСТАНОВА 
«ЦЕНТР Ф ІНАНСУВАНН Я ТА ГО СП О Д А РСЬКО Ї Д ІЯ Л ЬН О С Т І 

ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМ И ОСВІТИ СУ ВО РО ВСЬКО ГО
РАЙОНУ М. ОДЕСИ»

Отамана Головатого. 99, м. Одеса. 65003,У країна тел./факс(0482)34-04-80 
код СДРПОУ 40703235 е-таіі: е£цУОГОУ5кіу@ икг. пеі

Директору 
департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради 
Буйневич О. В.

Комунальна установа „Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти С-уворовського району м. 
Одеси” на інформаційний запит Ірини Коновал від 10.08.2021 стосовно 
штатного розпису та техпрацівників Одеського навчально -  виховного 
комплексу № 49 „Спеціалізована школа -  загальноосвітня школа І -  IIГ 
ступенів” Одеської міської ради Одеської області (далі школи) надає копії 
заявок керівника та завірений належним чином пакет документів, а саме: 

копію штатного розпису на 2020 рік; 
копію штатного розпису на 2021 рік;
інформацію щодо прибирання кабінетів адміністрації, тощо.

Пояснення керівника закладу додається,
Додатки на 4 -  х ( чотири ) арк.

О. О. Сомов 

С. В. Железняк

Директор

Заступник
головний
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ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 49  

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА -  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАМИ СТУПЕНІВ» 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Д.Ойстраха, 12, м. Одеса, 65025, Україна ЄДРПОУ 25428519,
тел./ф (048)751-20-93 . е-шаіі: ІЧУК_ШМВЕК_49@икг.пе<:

11.08.2021 № 01- 17/340
КУ «ЦФГДЗУСО 

Суворовського району м. Одеси»

На запит Коновал І, від 10.08.2021 адміністрація Одеського НВК № 49 
надає інформацію:

1. Відповідно до штатного розкладу на 2020/2021 н.р. прибиральників 
службових приміщень в Одеському НВК № 49 -  23 ставки, на 2021/2022 н.р^ 
штатного розпису на даний час ще немає.

2. Кабінети адміністрації, службові приміщення (актова зала, кабінети 
загального користування) прибирають відповідно до функціональних 
обов’язків одна особа; бібліотеку - одна особа.

В 2020/2021 навчальному році діти навчалися в закріплених кабінетах, 
крім кабінетів трудового навчання, іноземної мови, інформатики, де учні класів 
ділилися на групи.

Навчальні класи-кабінети в 2020/2021 навчальному році (в тому числі 
стіни, вікна), в яких навчалися учні 1-7 класів, прибирали прибиральники 
службових приміщень:

1-4 класи:
• III поверх - кабінети №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18 -  одна особа.
• II поверх - кабінети №№ 7, 8,9, 10, 11, 12 -  одна особа.
• І поверх - кабінети №№ 1, 2, 3, 4, 5 , 6 -  одна особа.

5-7 класи:
• 5 класи (II зміна) - кабінети №№ 23, 24, 47, 25, 19 та кабінети 

трудового навчання № 42, 44, кабінети іноземної мови № 21, 22, 45, 
33, кабінети інформатики № 36, 37 -  одна особа.

• 6 класи - кабінети №№ 19, 25, 46, 23, 47 та кабінети трудового 
навчання № 42, 44, кабінети іноземної мови № 53, 56, кабінети 
інформатики № 36 , 37 -  дві особи.



навчання 42, 44, кабінети іноземної мови № 22, 21, 45, кабінети 
інформатики № 36, 37 -  дві особи.

Спортивні зали (І, II поверхи) -  одна особа
Ті кабінети, в яких навчалися учні 8-11 класів, прибирали самі учні. 

Вікна, стіни в цих кабінетах мили прибиральники: дві особи.
3. Надаємо штатний розпис на 2020/2021 н.р.

Директор Г.О.Надежко

ВІДПОВІДАЄ
о


