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Помічнянська міська рада 
Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять восьма  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від  01  серпня 2019 року                                            №  682 

м. Помічна 
 
Про   внесення   змін   до   рішення  
міської   ради   від   25.06.2019  року  
№ 626 «Про внесення змін до рішення  
міської   ради   від   21.12.2018  року  
№ 469 «Про затвердження штатного  
розпису   апарату   виконкому  
міської  ради   на   2019 рік»    
 

       Враховуючи рішення двадцять шостої сесії Помічнянської міської ради  8-го  
скликання від 25.06.2019 року № 626 «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 21.12.2018 року № 469 «Про затвердження штатного розпису апарату 

виконавчого комітету Помічнянської міської  ради на 2019 рік», з метою 

упорядкування штатного розпису відділу ЦНАП виконавчого комітету міської 

ради, керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
міська рада     в и р і ш и л а : 
 

1. Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії Помічнянської міської 

ради  8-го скликання від 25.06.2019 року № 626 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 року № 469 «Про затвердження штатного розпису 
апарату виконавчого комітету Помічнянської міської  ради на 2019 рік», а саме : 

    по відділу «Центр надання адміністративних послуг населенню виконавчого 

комітету Помічнянської міської ради:  
 -     З   01  серпня  2019 року штатну  посаду  «Начальник  відділу» змінити 

на «Начальник відділу – державний реєстратор» (з покладанням функцій 

державного реєстратора); 
-    Дві штатні  посади  «Адміністратор»  ввести з 01 жовтня 2019 року; 
-  Дві штатні посади «Опалювач» та 0,5 штатної посади  «Прибиральник 

службових приміщень» відділу  «Центр надання адміністративних послуг 

населенню виконавчого комітету Помічнянської міської ради перевести до 

Господарської групи виконавчого комітету Помічнянської міської ради; 
- Три штатні  посади  «Діловод загального відділу виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради» залишити до 01 жовтня 2019 року та одну штатну  

посаду  «Діловод загального відділу виконавчого комітету Помічнянської міської 

ради» скоротити з 01 жовтня 2019 року. 
2.  До відділу  «Центр надання адміністративних послуг населенню 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради ввести : 
-  Одну посаду «Державний реєстратор» з 01 серпня 2019 року; 
- Одну посаду «Адміністратор» з 01 жовтня 2019 року. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

Міський голова                   Антошик М.М. 


