
Проєкт 

     
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Сорок перша сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  17 липня 2020 року                                            № 
 
Про внесення змін до рішення  

міської ради від 19.02.2020 року  

№ 818 «Про затвердження штатного  

розпису апарату виконкому 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 тридцять сьомої сесії Помічнянської  

міської ради від 19.02.2020 року № 818 «Про затвердження штатного розпису 

апарату виконкому міської ради» та викласти його в наступній редакції : 

 

« 1. Затвердити штатний розпис апарату виконавчого комітету  

Помічнянської міської  ради на 2020 рік з 01 серпня 2020 року:                  

                               

№ 

з/п 

Назва структурного підрозділу 

 та посад 

Кількість  

штатних посад 

 Апарат виконавчого комітету міської  ради 8 

1 Міський голова 1 

2 Секретар ради 1 

3 
Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (соціальна сфера) 
1 

4 
Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (комунальна сфера) 
1 

5 
Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (інвестиційна сфера) 
1 

6 
Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету 
1 

7 Виконуючий обов’язки старости  1 

8 Спеціаліст-юрист міської ради (І категорії) 1 

 Загальний відділ 5,5 

9 Начальник загального відділу 1 

10 
Спеціаліст з питань звернень громадян та 

молодіжної політики  
1 

11 Спеціаліст з інформаційних технологій 1 

12 Діловод 2 

13 Архіваріус 0,5 
 

 



 

 

 

 

 Відділ фінансів, економіки та інвестицій 5 

14 
Начальник відділу фінансів, економіки та 

інвестицій 
1 

15 
Спеціаліст з питань прогнозування доходів 

галузей бюджетної сфери  
1 

16 Спеціаліст з питань планування видатків галузей 

бюджетної сфери  

1 

17 Спеціаліст з питань інвестицій 1 

18 Спеціаліст-юрист   (ІІ категорії)  з питань 

публічних закупівель   
1 

 
Відділ  бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності 
2 

19 
Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності – головний бухгалтер 
1 

20 
Спеціаліст (І категорії) відділу  бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 
1 

 Земельно-екологічний відділ  2 

21 Начальник земельно-екологічного відділу 1 

22 
Спеціаліст (І категорії) земельно-екологічного 

відділу 
1 

 
Відділ житлово-комунального господарства,  

архітектури та містобудування 
2 

23 
Начальник відділу житлово-комунального 

господарства,  архітектури та містобудування 
1 

24 Інспектор з благоустрою 1 

 Сектор ведення військового обліку 1 

25 Завідувач сектору  ведення військового обліку 1 

 
Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг населенню» 
8 

26 
Начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг населенню» 
1 

27 Державний реєстратор 2 

28 
Спеціаліст-юрист І категорії з питань реєстрації 

актів цивільного стану (реєстрації громадян) 
1 

29 Адміністратор 4 

 Трудовий архів  

 Господарська група 12 

30 Водій автотранспортних засобів 2 

31 Прибиральник службових приміщень (міська рада) 1 

32 Прибиральник службових приміщень (ЦНАП) 0,5 

33 Опалювач (міська рада) 2 

34 Опалювач (ЦНАП) 2 

                                                                      Всього: 41,0 

 

 

Міський голова       Микола АНТОШИК 


