
                                                                  

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАїВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

одинадцятої позачергова сесія 

восьмого скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

_________ 2021р                                                                                 № ___ 

 

Про внесення змін до рішення Воскресенської 

селищної ради  від 23.12.2020 року №15 «Про 

затвердження структури виконавчих органів 

Воскресенської селищної ради, загальної 

чисельності апарату селищної ради та її 

виконавчих органів» 

 

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», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 « 

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери», 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  від 23.12.2020 

року №15 «Про затвердження структури виконавчих органів 

Воскресенської селищної ради, загальної чисельності апарату селищної 

ради та її виконавчих органів» (із змінами) в додаток 1 «Структура і 

штатна чисельність апарату Воскресенської селищної ради» до рішення 

десятої  позачергової сесії восьмого скликання від 20.07.2021 року №2.  

2. Затвердити структуру виконавчих органів Воскресенської селищної  

ради  загальною  чисельністю  апарату ради та її виконавчих органів у 

кількості 66 штатних одиниць та викласти додаток 1 в новій редакції. 

3. Головному бухгалтеру Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради, спеціалісту Відділу соціального захисту 

населення Воскресенської селищної ради, начальнику відділу – 



головному бухгалтеру Воскресенської селищної ради  забезпечити 

внесення відповідних змін у штатний розпис на 2021рік. 

4. Секретарю Воскресенської селищної ради оприлюднити дане рішення 

на офіційному веб-сайті Воскресенської селищної ради . 

5. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення даного рішення.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального 

господарства (голова комісії Юрій ПИЛЬО). 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                              Тетяна БІЛОЗОР 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


