
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Восьма  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 12 травня 2021 року                  №

Про внесення змін до рішення
міської ради від  21.11.2017 року
№  9  « Про затвердження структури
виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих
органів» (зі змінами)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Постанови 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», керуючись частиною 1 статті 11,
підпунктом 5 пункту 1 статті 26, частиною 1 статті 54, статтею 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до рішення першої сесії міської ради від 21.11.2017
року № 9 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів» та викласти його в новій
редакції, а саме :

1.1. Ввести до структури керівного складу Помічнянської міської
ради:

- Головного спеціаліста з ведення бухгалтерського обліку та
фінансової звітності – головного бухгалтера Помічнянської міської ради.

1.2.  Ввести до структури виконавчих органів Помічнянської міської
ради виконавчий орган ради :

 - Відділ житлово-комунального господарства, архітектури,
містобудування, благоустрою та земельних відносин Помічнянської  міської
ради, зі штатною чисельністю 7 штатних посад.

1.3. Змінити назву виконавчого органу «Центр надання соціальних
послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради  на
«Відділ соціального захисту та охорони здоров’я» Помічнянської міської
ради, зі штатною чисельністю 3,25 штатних посад.



1.4. Вивести зі структури апарату виконавчого комітету
Помічнянської міської ради:

- Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності  виконавчого
комітету Помічнянської міської ради;

- Земельно-екологічний відділ виконавчого комітету Помічнянської
міської ради (Земельно-екологічний сектор виконавчого органу «Відділ
житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування,
благоустрою та земельних відносин»);

- Відділ житлово-комунального господарства,  архітектури,
містобудування (Сектор житлово-комунального господарства,  архітектури,
містобудування та благоустрою виконавчого органу «Відділ житлово-
комунального господарства,  архітектури, містобудування, благоустрою та
земельних відносин»).

1.5. Перевести сектор ведення військового обліку виконавчого
комітету Помічнянської міської ради до Загального відділу виконавчого
комітету Помічнянської міської ради.

1.6. Затвердити структуру керівного складу, апарату виконавчого
комітету Помічнянської міської ради та інших виконавчих органів ради у
кількості 39,5 штатних одиниць, в тому числі :

- загальна чисельність керівного складу Помічнянської міської ради в
кількості  7 посад;

- загальна чисельність апарату виконавчого комітету Помічнянської
міської ради в кількості  15,5 посад;

- загальна чисельність відділу освіти Помічнянської міської ради у
кількості  1 посада;

- загальна чисельність відділу культури, туризму, молоді та спорту
Помічнянської міської ради у кількості 2 посади;

- загальна чисельність Відділу соціального захисту та охорони
здоров’я Помічнянської міської ради у кількості 3 посади;

- загальна чисельність фінансового відділу Помічнянської міської ради
у кількості 4 посади;

- загальна чисельність Відділу житлово-комунального господарства,
архітектури, містобудування, благоустрою та земельних відносин
Помічнянської  міської ради у кількості 7 посад.

 1.7. Викласти додаток до рішення Помічнянської міської ради від
21.11.2017 року № 9 у новій редакції (додається).
          2. Вважати таким, що втратило чинність рішення другої сесії
Помічнянської міської ради восьмого скликання від 10.12.2020 року № 22
«Про внесення змін до рішення міської ради від  21.11.2017 року №  9  « Про
затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності
апарату ради та її виконавчих органів» (зі змінами)».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну



комісію з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, інвестицій,
побутового і торгівельного  обслуговування та громадського харчування.

Міський голова Микола АНТОШИК

Додаток

до рішення Помічнянської
міської ради
від 12.05.2021 року №

Структура апарату Помічнянської міської ради
та її виконавчих органів

Керівний склад:
Міський голова
Секретар міської ради
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(житлово-комунальна сфера)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(соціальна сфера)
Керуючий справами (секретар) виконкому
Староста
Головний спеціаліст з ведення  бухгалтерського обліку та
фінансової звітності – головний бухгалтер

Апарат виконавчого комітету ради:
Відділ «Центр надання адміністративних послуг населенню»
Загальний відділ
Служба у справах дітей
Трудовий архів

Інші виконавчі органи ради:

Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування,
благоустрою та земельних відносин
Відділ культури, туризму, молоді та спорту
Відділ освіти
Відділ соціального захисту та охорони здоров’я
Фінансовий відділ

___________________




	Р І Ш Е Н Н Я

