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УКРАЇНА  
 

ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я  

(дванадцята  сесія  восьмого  скликання) 

  

від 17 лютого 2022 року 

м. Городня 
 

Про внесення змін до структури 

Городнянської міської ради 
 

З метою оптимізації роботи структурних підрозділів міської ради, 

раціонального використання людських ресурсів та ефективного виконання 

повноважень у сфері соціального захисту, керуючись ст. ст. 26, 54 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  

постійної комісії міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку, Городнянська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до структури та чисельності апарату та виконавчих 

органів Городнянської міської ради, а саме: 

1.1. скоротити у структурі міської ради одну посаду старости 

старостинського округу; 

1.2. скоротити одну посаду головного спеціаліста у  загальному відділі 

міської ради; 

1.3. скоротити одну посаду спеціаліста 1-ї категорії у відділі економіки, 

транспорту торгівлі та інвестицій міської ради; 

1.4. вивести 22 посади діловодів із структури загального відділу міської 

ради та ввести зазначені посади до структури відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Городнянської міської ради. 

2. Створити у структурі міської ради відділ з питань соціального 

захисту населення Городнянської міської ради у складі начальника відділу – 1 

посада та головного спеціаліста – 1 посада. 

3. Затвердити структуру та чисельність апарату та виконавчих органів 

Городнянської міської ради у новій редакції, згідно додатку до рішення. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Городнянської 

міської ради першої сесії восьмого скликання від 02 грудня 2020 року «Про 

затвердження структури, чисельності апарату Городнянської міської ради та її 



виконавчих органів» (із змінами, внесеними рішеннями міської ради другої 

сесії восьмого скликання від 30 грудня 2020 року, четвертої сесії восьмого 

скликання від 02 квітня 2021 року «Про внесення змін до структури 

Городнянської міської ради», п’ятої сесії восьмого скликання від 25 травня 

2021 року «Про внесення змін до структури Городнянської міської ради»). 

5. Надати право міському голові в межах затвердженої структури та 

чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, видатків на їх 

утримання визначати посади, кількісний склад структурних підрозділів апарату 

та виконавчих органів ради, вносити зміни до них та затверджувати штатний 

розпис. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                                              Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням дванадцятої сесії восьмого 

скликання Городнянської міської ради   

від 17.02.2022 «Про внесення змін до 

структури Городнянської міської 

ради»  

 

Структура та чисельність апарату та виконавчих органів 

Городнянської міської ради 
 

№ 

п/п 

Найменування посади Кількість 

штатних одиниць 

1 Міський голова 1 
2 Секретар міської ради 1 

3 Перший заступник міського голови  1 
4 Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчого органу ради 
2 

5 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 
6 Старости 16 

7 Відділ бухгалтерського обліку та звітності  

Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

Головний спеціаліст, бухгалтер 1 

Спеціаліст 1-ї категорії, бухгалтер 1 

8 Загальний відділ  

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

Головний спеціаліст з кадрових питань 1 

Провідний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

1  

Фахівець з інформаційних технологій 1 

Секретар керівника 1 

Діловод 1 

9 Відділ економіки, транспорту, торгівлі та інвестицій    

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст з питань комунальної власності 1 

Провідний спеціаліст 1 

Спеціаліст 1-ї категорії 1 

10 Відділ  земельних відносин  

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний спеціаліст 1 

Спеціаліст 1-ї категорії з питань земельних ресурсів 2 
11 Юридичний відділ  

Начальник відділу  1 

Спеціаліст 1-ї категорії, юрист 2 

12 Відділ державної реєстрації  

Начальник відділу, державний реєстратор 1 



Державний реєстратор 2 

13 Господарський відділ  

Завідувач господарства 1 

Водій 2 

Прибиральник службових приміщень 3 

Підсобний робітник 1 

14 Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

Начальник відділу 1 

Адміністратор 9  
(з них 4 – 

адміністратор 

віддалених робочих 

місць) 
Державний реєстратор 1 

Діловод 22 

15 Відділ з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної 
роботи та з питань запобігання та виявлення корупції 

 

 Начальник відділу 1 

Провідний спеціаліст 1 

16 Відділ з питань соціального захисту населення  

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

17 Відділ освіти (юридична особа публічного права)  

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 
18 Служба у справах дітей (юридична особа публічного права)  

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 
19 Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (юридична особа 

публічного права) 
 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст  1 

Спеціаліст 2-ї категорії  1 
20 Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва (юридична особа публічного права)          

 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст з питань житлово-комунального 

господартсва 

1 

  Головний спеціаліст містобудування та архітектури 1 

  Головний бухгалтер 1 

 Спеціаліст 2-ї категорії, бухгалтер  1 

  Інспектор з благоустрою 1 

 Завідувач господарства 1 

  Озеленювач 1 

 Діловод 1 

 Робітник з благоустрою 46 

 Водій  1 

21 Фінансовий відділ міської ради (юридична особа публічного 
права) 

 

Начальник відділу  1 
Головний спеціаліст  3 

Усього за посадами: 158 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради  

«Про внесення змін до структури Городнянської міської ради» 

 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" виконавчими органами міських рад є їх виконавчі комітети, відділи, 

управління та інші створювані радами виконавчі органи.  

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання 

утворення виконавчих органів ради, затвердження структури виконавчих 

органів ради та загальної граничної чисельності її виконавчих органів, витрат 

на їх утримання. 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" зазначені вище пропозиції на розгляд ради вносить міський голова.  

Відповіднодо статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" міська рада, у межах затверджених нею структури і штатів, може 

створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення 

повноважень, що належать до відання її виконавчих органів. Положення про 

відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються міською 

радою. 

Враховуючи викладене: 

1. З метою забезпечення реалізації на території Городнянської міської 

ради (громади) делегованих повноважень у сфері соціального захисту 

населення, відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги», враховуючи Наказ 

Міністерства соціальної політики України від 30.12.2020 року №868 «Деякі 

питання адміністрування надання місцевими державними адміністраціями і 

територіальними громадами соціальної підтримки у сферах соціального захисту 

населення та захисту прав дітей»,  для посилення соціального захисту, 

підтримки соціально незахищених категорій населення міста у разі складного 

оперативного втручання, важкого захворювання та тривалого 

дороговартістного лікування громадян, осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю,  соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб з 

непідконтрольної Україні території, які зареєстровані як ВПО, що фактично 

постійно проживають на території громади, тощо даним проектом рішення 

пропонується в структурі виконавчих органів міської ради утворити 

виконавчий орган без статусу юридичної особи – відділ з питань соціального 

захисту населення Городнянської міської ради, у кількості двох одиниць: 

Посада Кількість одиниць 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

1.2. Створення відділу не збільшує штатну чисельність працівників 

Городнянської міської ради, оскільки у структурі міської ради скорочуються дві 

посади: головного спеціаліста у загальному відділі та спеціаліста 1-ї категорії у 

відділі економіки, транспорту, торгівлі та інвестицій. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%25D0%25B2%25D1%2580
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%25D0%25B2%25D1%2580
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%25D0%25B2%25D1%2580
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%25D0%25B2%25D1%2580
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%25D0%25B2%25D1%2580
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%25D0%25B2%25D1%2580


2. У зв’язку з ліквідацією одного старостинського округу Городнянської 

міської ради (Переписького) кількість посад старост зменшено на одну посаду. 

3. Оскільки діловоди на території старостинських округів забезпечують 

прийом заяв та документів від громадян на призначення соціальних допомог, 

житлових субсидій, пільг за місцем їх проживання та передачу їх органам 

соціального захисту населення, працюють у програмному комплексі 

«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» та знаходяться у 

тісній співпраці з відділом «Центр надання адміністративних послуг» 

Городнянської міської ради, що забезпечує зручність та спрощення в отриманні 

адміністративних послуг для мешканців громади, пропонується посади 

діловодів вивести із структури загального відділу міської ради та ввести їх до 

структури відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради. 

У зв'язку з внесеними змінами є необхідність затвердити структуру 

міської ради у новій редакції. 

 

Головний спеціаліст 

з кадрових питань загального відділу 

міської ради         Ю.С. Гуща 

 


