
                                                      

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

МИКОЛАїВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

п’ятнадцята чергова 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 від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури 

та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів», 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»,Наказом 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. 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), а саме: 
1.1 Ввести з 01.01.2022 року до структури і штатної чисельності Відділу 

загальної та організаційної роботи Воскресенської селищної ради  посаду у 

кількості 1 штатної одиниці: 

- спеціаліста – 1 штатна одиниця; 

1.2 Ввести з 01.01.2022 року до структури і штатної чисельності Відділу 

земельних відносин Воскресенської селищної ради  посаду у кількості 1 

штатної одиниці: 

- інспектора – 1 штатна одиниця; 

1.3 Вивести з 01.01.2022 року зі структури і штатної чисельності Відділу 
соціального захисту населення Воскресенської селищної ради Службу з 



перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату та перевести посади інспектора – 0,5 

штатних одиниць та водія – 0,5 штатних одиниць до загальної структури 

Відділу соціального захисту населення Воскресенської селищної ради у 

кількості 1 штатної одиниці інспектора. 

1.4 Вивести з 01.01.2022 року зі структури і штатної чисельності Відділу 

соціального захисту населення Воскресенської селищної ради посаду у 
кількості 1 штатної одиниці: 

- інспектора – 1 штатна одиниця; 

1.5 Ввести з 01.01.2022 року до структури і штатної чисельності Відділу 

соціального захисту населення Воскресенської селищної ради посаду у 

кількості 1 штатної одиниці: 

- старший інспектора – 1 штатна одиниця;   

2. Затвердити структуру виконавчих органів Воскресенської селищної ради 

загальною  чисельністю  апарату ради та її виконавчих органів у кількості 79 

штатних одиниць та викласти додаток 1 до рішення  п’ятнадцятої  чергової сесії 
Воскресенської селищної ради 8 скликання від ________року №__  «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» в 

новій редакції: 

- Апарат Воскресенської селищної ради – 46 штатних одиниць; 

- Відділ освіти, культури, молоді та спорту – 20 штатних одиниць; 

- Відділ соціального захисту населення Воскреснської селищної ради – 9 

штатних одиниць; 
- Фінансовий відділ Воскресенської селищної ради  - 4 щтатних одиниці. 

3. Начальнику відділу – головному бухгалтеру Воскресенської селищної ради 

Наталії ЧЕРНЕНКО та головному спеціалісту Відділу соціального захисту 

населення Воскресенської селищної ради Лідії Рибальченко забезпечити 

внесення відповідних змін до штатного розпису на 2022рік. 

4. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


