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Про  затвердження  структури
та  штатної  чисельності
працівників  апарату  та
виконавчих  органів
Воскресенської  селищної  ради
на 2022 рік

Відповідно  до  пункту  5  частини  першої  статті  26,  статті  54  Закону
України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статті  21  Закону України
«Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»,  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  09  березня  2006  року  №  268  «Про  упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої  влади,
органів прокуратури, судів,  та інших органів» (із змінами та доповненнями),
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 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»,  Наказу  Міністерства  розвитку  економіки,  торгівлі  та
сільського  господарства  України  від  23.03.2021р  № 609  «Про умови оплати
праці  робітників,  зайнятих  обслуговуванням  органів  виконавчої  влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 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.  Затвердити  структуру  та  штатну  чисельність  працівників  апарату  та
виконавчих органів Воскресенської селищної ради на 2022 рік в кількості 80
штатних одиниць (додаток 1). 

2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
3. Вважати такими, що втратили чинність з 01 січня 2022 року рішення

селищної ради: від 23 грудня 2015 року № 15 «Про затвердження структури



виконавчих  органів  Воскресенської  селищної  ради,  загальної  чисельності
апарату селищної ради та її виконавчих органів», від 26 лютого 2021 року № 6
«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»,  від  18.03.2021  року  №  3  «Про  внесення  змін  до  рішення
Воскресенської  селищної  ради  № 6  від  26.02.2021  року  «Про  затвердження
структури  виконавчих  органів  Воскресенської  селищної  ради,  загальної
чисельності  апарату селищної ради та її  виконавчих органів»,  від 20.07.2021
року № 2 «Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від
18.03.2021  року  №  3  «Про  затвердження  структури  виконавчих  органів
Воскресенської селищної ради, загальної чисельності апарату селищної ради та
її  виконавчих  органів»»,  від  06.08.2021  року  №  4  «Про  внесення  змін  до
рішення  Воскресенської  селищної  ради  від  23.12.2021  року  №  15  «Про
затвердження  структури  виконавчих  органів  Воскресенської  селищної  ради,
загальної чисельності апарату селищної ради та її виконавчих органів»»,

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради  з  питань  бюджету  фінансів  і  цін,  комунальної  власності,
підприємницької  діяльності,  житлово-комунального  господарства,
інфраструктури,  містобудування,  архітектури,  благоустрою  та  соціально-
економічного розвитку. 

 Секретар селищної ради Тетяна БІЛОЗОР
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