
  

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XII ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
№ 237/12-2019                                                     

від 09 січня  2019 року                                                                                   м. Заставна 

Про структуру та штатну чисельність  

апарату Заставнівської міської ради  

та її виконавчих органів 

           Заслухавши інформацію міського голови Радиша В.Й. про необхідність формування і  
затвердження нової структури та чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, 

керуючись  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» (зі змінами), ст. 25, п.5 ч. 1 ст. ст. 26, 51, 
54 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність апарату Заставнівської міської ради та 
її виконавчих органів згідно додатку (додається). 

2. Дана структура і штатна чисельність апарату Заставнівської міської ради об’єднаної 
територіальної громади та її виконавчих органів при необхідності може змінюватися 
міською радою за поданням міського голови, у зв’язку з незавершеністю процесу 

формування виконавчих органів об’єднаної територіальної громади . 
3. Начальнику бухгалтерського обліку та звітності (Михайлюк О.Т.) внести зміни до 

штатного розпису виконавчих органів Заставнівської міської ради. 
4. Встановити, що зміни внутрішньої структури в межах її підрозділів, (без зміни їх 

загальної чисельності) здійснюються на підставі розпорядження міського голови. 

5. Ввести в дію структуру апарату міської  ради з 10 січня  2019 року. 
6. З дня введення в дію оновленої структури  апарату міської ради рішення міської ради 

від 27.12.2018 року № 232/11-2018 вважати таким, що втратило чинність. 
7. Начальнику відділу організаційної та правової роботи Ткачу А.В. здійснити 

відповідні  дії згідно норм чинного законодавства і у встановленому порядку ознайомити 

працівників з цим рішенням, зокрема про зміну в організації праці.  
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та 
регуляторної політики. 

 
   



Додаток  
до рішення Заставнівської міської ради 

від 9 січня 2019 року  
№ 237/12-2019 

 

Структура та штатна чисельність апарату Заставнівської міської ради  

та її виконавчих органів 

 

№ 

п.п. 

 

Назва посади 

К-ть 

штатних 

одиниць 

 

Примітка 

 Керівний склад міської ради  

1 Міський голова 1  

2 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

1  

3 Секретар міської ради 1  

4 Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету 

1  

5 Староста 1  

Фінансовий відділ 

6 Начальник відділу 1  

7 Головний спеціаліст 2  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

8 Начальник відділу-головний бухгалтер 1  

9 Головний спеціаліст-економіст 1  

10 Провідний спеціаліст-бухгалтер 4  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

11 Начальник відділу 1  

12 Головний спеціаліст 1  

13 Провідний спеціаліст  1  

Відділ земельного устрою та містобудування 

14 Начальник відділу 1  

15 Головний спеціаліст 1  

16 Головний спеціаліст 1  

17 Провідний спеціаліст 1  

18 Інспектор 1  

19 Інспектор 1  

Відділ правової та організаційної роботи 

20 Начальник відділу 1  

21 Головний спеціаліст 1  

22 Головний спеціаліст 1  

23 Провідний спеціаліст 1  

24 Діловод 1  

25 Секретар керівника 1  

26 Прибиральник службових приміщень 1  

27 Водій 1  

Відділ охорони здоровיя та соціального захисту населення 

28 Начальник відділу 1  

29 Головний спеціаліст 1  

30 Провідний спеціаліст 1  



 

      

        Секретар міської ради                                                   Р. Леванін 

 

 

 

31 Діловод с. Вербівці 1  

32 Діловод  1  

 РАЗОМ 36  


