
                                                             

УКРАЇНА
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від  __________ 2020 р  № _____                              ____  сесії селищної ради   
смт  Воскресенське                                                               восьмого скликання 

Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної
ради №15 від 23.12.2020 року «Про затвердження структури 
виконавчих органів Воскресенської селищної ради, загальної 
чисельності апарату селищної ради та її виконавчих органів»

Розглянувши  пропозицію  Воскресенського  селищного  голови  Шаповалова
О.М.,  керуючись частиною 1 статті  11,  підпунктом 5 пункту 1  статті  26,
частиною  1  статті  54,  статтею  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №  268
від  09.03.2006  року  «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших  органів»,  враховуючи  рекомендації  постійної  комісії  з  питань
фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-економічного  розвитку,
інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства,  селищна
рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Воскресенської селищної ради № 15 від
23.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів
Воскресенської  селищної  ради,  загальної  чисельності  апарату
селищної ради та її виконавчих органів», а саме: 

1.1  Вивести  з  26.02.2021  року  зі  структури  і  штатної  чисельності
апарату  Воскресенської  селищної  ради  з  виконавчого  відділу  (юридичної
особи)  Відділу освіти,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради  з
господарської групи  централізованої бухгалтерії посаду 

- спеціаліст I категорії  – 2 штатні одиниці;



 
1.2   Ввести  з  26.02.2021  року  до  структури   і  штатної  чисельності

апарату Воскресенської  селищної ради до виконавчого відділу (юридичної
особи)  Відділу освіти,  молоді  та спорту Воскресенської  селищної  ради до
господарської групи  централізованої  бухгалтерії посади

- фахівець з публічних закупівель  – 1,5 штатні  одиниці;
- економіст - 1 штатна одиниця;
- начальник - 1 штатна одиниця;

2.  Затвердити  структуру  виконавчих  органів  Воскресенської  селищної
ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів у кількості
79,5  штатних  одиниць  та  викласти  додаток  до  рішення  Воскресенської
селищної  ради   №  _   від  _______  року  «Про  затвердження  структури
виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих
органів» в новій редакції (додається).

3.  Головному  бухгалтеру  Відділу  остіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської  селищної  ради забезпечити  внесення  відповідних  змін  у
типовий штатний розпис на 2021рік.

       4.  Рішення набирає чинності з 26.02.2021 року. 

       5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань  фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-економічного  розвитку,
інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-комунального  господарства  (Пильо
Юрій Михайлович).

Селищний  голова                                                 Олександр ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проєкту рішення селищної ради

Про внесення змін 
до рішення Воскресенської селищної

ради №15 від 23.12.2020 року «Про затвердження структури
виконавчих органів Воскресенської селищної ради, загальної
чисельності апарату селищної ради та її виконавчих органів»

Виконавець проєкту:

Т.в.о.начальника відділу фінансів      ______________      Юлія БЕЛЕВ’ЯТ

З проєктом ознайомлені: 

Заступник з питань діяльності 
виконавчих органів селищної ради   ______________   Юрій  ЯСЬКІВ 

Начальник відділу-головний 
бухгалтер                                                 _____________    Наталія  ЧЕРНЕНКО

                                  
Секретар  ради                                    _____________   Тетяна БІЛОЗОР

Спеціаліст-бухгалтер відділу 
бухгалтерського обліку і звітності      ____________  Лілія БУРЛАКА
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