
 

  

 

 

УКРАЇНА  
 

ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РІШЕННЯ  

(вісімнадцята  сесія восьмого скликання)  

  

від 02 березня 2023 року                                                                       м. Городня 
 

 

Про внесення змін до структури 

Городнянської міської ради 
 

 

З метою упорядкування умов оплати праці працівників апарату та 

виконавчих органів Городнянської міської ради, керуючись п.5 ч.1 ст. 26 

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 в и р і ш и л а: 
 

 

1. Внести зміни до структури та чисельності апарату та виконавчих 

органів Городнянської міської ради, затверджених рішенням дванадцятої сесії 

восьмого скликання Городнянської міської ради від 17.02.2022 «Про внесення 

змін до структури Городнянської міської ради» (із змінами, внесеними 

рішенням п’ятнадцятої позачергової сесії восьмого скликання міської ради від 

05.09.2022 «Про внесення змін до структури Городнянської міської ради» та 

рішенням сімнадцятої сесії восьмого скликання міської ради від 22.12.2022 

«Про внесення змін до структури Городнянської міської ради»), а саме: 

1.1. Ввести другу посаду підсобного робітника до структури 

господарського відділу міської ради. 

1.2. Скоротити у структурі Городнянської міської ради: у відділі 

бухгалтерського обліку та звітності, відділі економіки, транспорту, торгівлі та 

інвестицій, відділі земельних відносин, юридичному відділі, відділі культури, 

сім’ї, молоді та спорту, відділі житлово-комунального господарства, 

благоустрою, архітектури та будівництва, – посади спеціалістів 1-ї та 2-ї 

категорії (9 посад) та ввести, відповідно, посади головних спеціалістів (9 

посад). 

2. Затвердити структуру та чисельність апарату та виконавчих органів 

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

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Городнянської 

міської ради дванадцятої сесії восьмого скликання від 17.02.2022 «Про 



внесення змін до структури Городнянської міської ради» (із змінами, 

внесеними рішенням п’ятнадцятої позачергової сесії восьмого скликання 

міської ради від 05.09.2022 «Про внесення змін до структури Городнянської 

міської ради» та рішенням сімнадцятої сесії восьмого скликання міської ради 

від 22.12.2022 «Про внесення змін до структури Городнянської міської ради»). 

4. 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 вісімнадцятої сесії 

восьмого скликання Городнянської 

міської ради  від 02.03.2023 р. «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 2 

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 

Головний спеціаліст 1 

Головний спеціаліст з питань енергоменеджменту 1 

10 Відділ  земельних відносин  

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст 3 

Провідний спеціаліст 1 

11 Юридичний відділ  

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст, 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 2 

Підсобний робітник 2 

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 

р16 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  2 

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 

 Головний спеціаліст, бухгалтер  1 

  Інспектор з благоустрою 1 

 Завідувач господарства 1 

  Озеленювач 1 

 Діловод 1 

 Робітник з благоустрою 46 

 Водій  1 

Водій місцевої пожежної команди 4 

21 Фінансовий відділ міської ради (юридична особа публічного 
права) 

 

Начальник відділу  1 
Головний спеціаліст  3 

Усього за посадами: 163 

 
Секретар міської ради                                Світлана БІЛЬСЬКА 


