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проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до рішенням 3 сесії Липовецької міської ради 8 

скликання від 21 грудня 2020 року № 64 «Про затвердження структури 

штатної чисельності ради, встановлення надбавок, преміювання та 

надання матеріальних допомог у 2021 році» (зі змінами) 

 

Відповідно до частини 5 статті 10, пункту 5 частини 1 статті 26, пункту 6 

частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до додатку 1 «СТРУКТУРА апарату Липовецької міської ради та 

її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» рішення 3 сесії міської 

ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року № 64 «Про затвердження структури 

штатної чисельності ради, встановлення надбавок, преміювання та надання 

матеріальних допомог у 2021 році» (зі змінами) такі зміни: 

1) з пункту 2.1 «Старости» частини 2 «Структурні підрозділи, 

уповноважені посадові особи» вивести 1 штатну одиницю; 

2) в пункт 2.6. «Загальний відділ» частини 2 «Структурні підрозділи, 

уповноважені посадові особи» ввести 1 штатну одиницю. 

 

2. Затвердити додаток 1 «СТРУКТУРА апарату Липовецької міської ради 

та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» рішення 3 сесії 

міської ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року № 64 «Про затвердження 

структури штатної чисельності ради, встановлення надбавок, преміювання та 

надання матеріальних допомог у 2021 році» (зі змінами) у новій редакції, що 

додається. 

 

3. Секретарю міської ради Олесі НАЗАРЕНКО затвердити штатний розпис 

апарату міської ради та її виконавчого комітету, інших її виконавчих органів. 

 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення, головному бухгалтеру виконавчого комітету міської ради Ірині 
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ДЗІПЕТРУК та начальнику відділу управління персоналом виконавчого 

комітету міської ради Олені ЗАЯЦЬ внести зміни в штатний розпис і провести 

відповідні розрахунки згідно із внесеними змінами. 

 

5. Рішення набирає чинності з моменту його підписання. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола 

БОНДАРЕНКО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 
                                               

  



Додаток 

до рішення 11 сесії міської 

ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

СТРУКРУРА 

апарату Липовецької міської ради та її виконавчого  

комітету, інших виконавчих органів ради 

 

Назви структурних підрозділів, виконавчих органів, посад 

 

Кількість 

штатних 

одиниць 

І. Апарат місцевої ради та її виконавчого комітету  

1. Керівництво  

     1.1. Міський голова 1 

     1.2. Секретар міської ради 1 

     1.3. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

2 

     1.4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради 1 

2. Структурні підрозділи, уповноважені посадові особи  

     2.1. Староста 15 

     2.2. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та 

господарського забезпечення 

9 

     2.3. Відділ юридичного забезпечення та комунальної власності  4 

     2.4. Відділ управління персоналом 4 

     2.5. Земельний відділ 6 

     2.6. Загальний відділ   13 

     2.7. Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій  3 

     2.8. Відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП) 10 

     2.9. Організаційний відділ 4 

     2.10. Сектор цивільного захисту, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

2 

ІІ. Виконавчі органи місцевої ради  

     ІІ.1. Фінансове управління 7 

     ІІ.2. Управління освіти, культури, молоді та спорту 7 

     ІІ.3. Служба у справах дітей  3 

     ІІ.4. Відділ містобудування, архітектури та житлово – 

комунального господарства 

4 

     ІІ.5. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я   8 

Всього 104 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


