
 

  

 

                                       

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р І Ш Е Н Н Я  

(п’ята (23) сесія сьомого скликання)  

 

від 07 червня 2018 року 

м. Городня 
 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 16.01.2018 року  

«Про затвердження структури,  

чисельності та штатного розпису  

виконавчого апарату Городнянської  

міської ради та її виконавчих органів» 
 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, впорядкування структури відділів міської 

ради, покращення якості та ефективності роботи з надання послуг населенню 

міської ради, відповідно до частини першої статті 11, пункту 5 частини першої 

статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42, частини першої статті 54 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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» (зі змінами),  Городнянська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести наступні зміни до структури та штатного розпису 

Городнянської міської ради: 

1.1. Створити у структурі Городнянської міської ради відділ державної 

реєстрації у кількості двох штатних одиниць: 

- начальник відділу державної реєстрації, державний реєстратор; 

- державний реєстратор. 

1.2. Скоротити у структурі та штатному розписі відділу земельних 

відносин та комунальної власності міської ради посаду спеціаліста 2-ї категорії 

з питань комунальної власності.  

1.2.1.Перейменувати:  

- відділ земельних відносин та комунальної власності міської ради у 

відділ земельних відносин Городнянської міської ради; 

- посаду начальника відділу земельних відносин та комунальної власності 

міської ради у начальника відділу земельних відносин Городнянської міської 

ради; 

- посади спеціаліста 2-ї категорії з питань земельних ресурсів відділу 

земельних відносин та комунальної власності міської ради (2 одиниці) у 



спеціаліста 2-ї категорії з питань земельних ресурсів відділу земельних 

відносин міської ради. 

1.3. Ввести до структури та штатного розпису відділу економіки, 

транспорту, торгівлі та інвестицій міської ради посаду провідного спеціаліста з 

питань комунальної власності. 

1.4. Вивести зі структури та штатного розпису відділу культури, сім’ї, 

молоді та спорту міської ради одну посаду головного спеціаліста та ввести 

посаду спеціаліста 2-ї категорії відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської 

ради. 

1.5. Ввести до структури та штатного розпису відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва міської 

ради посаду інспектора з благоустрою. 

1.6. Ввести до структури та штатного розпису господарського відділу 

міської ради посаду фахівця з інформаційних технологій. 

2. Затвердити структуру та чисельність апарату та виконавчих органів 

Городнянської міської ради загальною чисельністю 74 штатних одиниці у новій 

редакції згідно з додатком 1. 

3. Затвердити штатний розпис апарату та виконавчих органів 

Городнянської міської ради у новій редакції згідно з додатком 2. 

4. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради попередити, 

відповідно до Кодексу законів про працю України: 

 - керівників структурних підрозділів, вказаних у п. 1.2., 1.3. даного 

рішення про зміну істотних умов праці; 

- спеціаліста 2-ї категорії з питань комунальної власності відділу 

земельних відносин та комунальної власності міської ради про можливе 

наступне вивільнення у зв’язку зі змінами у структурі та штатному розписі 

міської ради. 

5. Керівникам структурних підрозділів міської ради, вказаним у п.1 цього 

рішення, розробити та привести у відповідність згідно з цим рішенням 

Положення про відділи та подати їх для затвердження на черговій сесії міської 

ради. 

6. Начальнику відділу (головному бухгалтеру) бухгалтерського обліку та 

звітності Городнянської міської ради передбачити кошти на утримання 

виконавчих органів Городнянської міської ради. 

7. Визнати такими, що втратили чинність: 

- додаток 1 до рішення першої (19) сесії Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 16.01.2018 «Про затвердження структури, чисельності та 

штатного розпису виконавчого апарату Городнянської міської ради та її 

виконавчих органів»; 

- додаток 2 до рішення першої (19) сесії Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 16.01.2018 «Про затвердження структури, чисельності та 

штатного розпису виконавчого апарату Городнянської міської ради та її 

виконавчих органів». 

8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                              А.І. Богдан 

 


