
 

                                                                                                                                         . 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО 
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 
58E2D9E7F900307B04000000E64D2F00AED38400  

Підписувач Пазенко Наталя Сергіївна 

Дійсний з 10.06.2020 0:00:00 по 10.06.2022 0:00:00 

Святошинська районна в місті 
Києві державна адміністрація 

Н4В!zВВO0I1aDО   
 

107-4877 від 20.08.2021 
 

 
 

УКРАЇНА 
 

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115   тел. (044) 424 30 06, (044) 424 34 16, 

Е-mail: doс.srda@kmda.gov.ua / rda_sviatoshynska@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418 

 

Ельвірі 
e-mail: foi+request-91077-

6058a3ad@dostup.pravda.com.ua 

 

Про надання відповіді на  
інформаційний запит 

 

Пані Ельвіро! 
 

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації  за 
дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 
17.08.2021 № 4189 (з) відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 15.08.2021 
(наш вхід. № 4189 (з) від 16.08.2021) та надаємо запитувану інформацію у 
додатках. 

Додатково інформуємо, що відповідно до Переліку посад педагогічних 
та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.06.2000 № 963, посаду керівник гуртка, секції, 
студії, інших форм гурткової роботи віднесено до педагогічних посад. Окрім 
цього, відповідно до пункту 4.42 Типових штатних  нормативів позашкільних 
навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 «кількість штатних одиниць 
посади керівника гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи 
обраховується, виходячи з контингенту вихованців, учнів, слухачів у закладі, 
наповнюваності груп згідно з законодавством, режиму роботи закладу…». 
Інформація про напрям діяльності та/або назву гуртка зазначається у 

навчальному плані, мережі та розкладі. 
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Додаток: 1. Копія інформаційної довідки директора комунального закладу 
позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського 
району м. Києва» № 51 від 19.08.2021 із зазначенням назви та місця 
проведення гуртка англійської мови «АВС-club», керівником якого є 
Жидченко-Радченко О. В. на 1 арк. в 1 прим. 
2. Копія затвердженого розкладу роботи гуртків комунального закладу 
позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського 
району м. Києва» станом на 21.01.2021 із зазначенням графіку роботи 
керівника гуртка англійської мови «АВС-club» Жидченко-Радченко О. В. 
(рядок 27) на 6 арк. в 1 прим. 
3. Копія тарифікаційного списку працівників комунального закладу 
позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського 
району м. Києва» станом на 01.09.2020 на 17 арк. в 1 прим. 
 

 

З повагою 

 

Заступник голови                   Наталя ПАЗЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Голованенко 

Лілія Ревуцька 403 30 03 
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