
 

 

 
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

VІІ    СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 № 504/29 -2017                                                     

 від 12 грудня 2017 року                                                               м. Заставна                                                 

 

Про внесення змін до структури 

та загальної чисельності апарату 

Заставнівської міської ради 

  

Керуючись пунктом 5 статті 10 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», міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Ввести в структуру апарату Заставнівської міської ради одну штатну 

одиницю – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

 

2. Загальну чисельність апарату міської ради рахувати в кількості 20 

штатних одиниць (згідно додатку 1 ).   

 

3. Начальнику фінансово-економічного відділу – головному бухгалтеру 

міської ради  внести відповідні зміни в  штатний  розпис  апарату  міської  ради. 

 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію  міської 

ради  з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій підприємництва та регуляторної політики. 

  



 

Додаток 1 

                                                                                         до рішення 29 сесії                                

                                                                                         Заставнівської міської ради  

                                                                                         VІІ скликання 

                                                                                          № 504/29-2017 від 12 грудня 2017 року 

                     

                      
             Структура Заставнівської міської ради 
 

№ 

з/п 

Назва структурного підрозділу та/або посади Кількість 

штатних 

одиниць 

Керівництво міської ради та її виконавчих органів (виборні посади) 

1. Міський голова 1 

2. Секретар міської ради 1 
3. Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
2 

4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 

Фінансово-економічний відділ 

5. Начальник відділу – головний бухгалтер 1 
6. Головний спеціаліст – економіст 1 

7. Провідний спеціаліст – бухгалтер 1 

Відділ земельного устрою та містобудування 

8. Начальник відділу 1 

9. Головний спеціаліст 2 

10. Провідний спеціаліст – землевпорядник 1 

11. Інспектор 2 

ВІДДІЛ правової та організаційної роботи 

12. Начальник відділу 1 
13. Головний спеціаліст 1 

14. Провідний спеціаліст - юрисконсульт 1 

15. Провідний спеціаліст 1 
16. Діловод 1 
17. Секретар керівника 1 

Всього 20 

 

Міський голова                       В.Радиш 


