
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
                                  другої сесії сьомого скликання 

                                                         

                                                         

 

11 грудня 2015 року                                                                                                  № 32     №       
 

 

Про затвердження структури та 

загальної чисельності апарату 

Пирятинської міської ради на 

2016 рік  

 

Відповідно до пункту 5 статті 26, статті 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, керуючись Законом України „Про добровільне 

об’єднання територіальних громад“, з метою забезпечення ефективної роботи 

апарату виконавчого комітету міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити структуру та загальну чисельність працівників апарату 

Пирятинської міської ради на 2016 рік в кількості 33 штатних одиниць, в тому 

числі чисельність апарату виконкому міської ради в кількості 33 штатних 

одиниць.   

2. Ввести до складу виконкому міської ради посади:  

староста села – 2. 

3. Ввести до складу виконкому міської ради структурний підрозділ: 

Центр надання адміністративних послуг та відповідні посади:  

керівник Центру надання адміністративних послуг – 1, 

адміністратор – 4.   

4. Ввести до складу: 

1) відділу з фінансів та обліку посаду:  

провідний спеціаліст з питань планування та бюджетного проектування – 

1; 

2) відділу з земельних та екологічних питань посаду:  

спеціаліст 2-ої категорії з земельних питань – 1;  

3) відділу муніципальних послуг та правових питань посаду: 

системний адміністратор – 1. 

 



5. Відділу фінансів та обліку виконкому міської ради (Цюра І.О.) внести 

зміни до штатного розпису міської ради до 31.12.2015. 

6. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Кочур Л.В.   

розробити положення про Центр надання адміністративних послуг та подати на 

затвердження сесії міської ради. 

7. Зобов’язати начальників відділів виконкому міської ради: фінансів та 

обліку Цюру І.О., з земельних та екологічних питань Стадника Є.В., надання 

муніципальних послуг та правових питань Коваль Л.П. розробити відповідні 

посадові інструкції.  

8. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Кочур Л.В. та голову постійної комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва Гудзь В.І. 

 

 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до проекту рішення  

другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання 

від 11 грудня 2015 року № 32  

 

Структура та загальна чисельність 

апарату Пирятинської міської ради на 2016 рік 

 
№ 

з/п 

Назва структурних підрозділів 

 та посад  

 Кількість 

штатних 

одиниць 

 

1 

2 

3 

4 

Керівництво міської ради та її виконавчого комітету: 

міський голова 

заступник міського голови 

секретар ради 

керуючий справами виконкому 

 

1 

2 

1 

1 

5 староста села  2 

6 

 

Начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер 

спеціаліст 1-ої категорії 

провідний спеціаліст з економічних питань 

провідний спеціаліст з фінансів та обліку  

провідний спеціаліст з питань планування та проектного 

бюджетування 

бухгалтер 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

7 Начальник відділу із земельних та екологічних питань 

спеціаліст 1-ої категорії з питань благоустрою міста  

спеціаліст 2-ої категорії з питань екології  

спеціаліст 2-ої категорії з земельних питань  

1 

1 

1 

1 

8 Начальник відділу будівництва, архітектури та ЖКГ 

провідний спеціаліст з питань торгівлі, обліку та приватизації 

комунального майна 

спеціаліст 2-ої категорії з питань будівництва, ЖКГ та транспорту 

1 

1 

 

1 

9 Начальник відділу муніципальних послуг: 

спеціаліст із загальних питань та звернень громадян 

секретар керівника 

провідний спеціаліст з правових та гуманітарних питань 

системний адміністратор  

1 

1 

1 

1 

1 

10 Керівник Центру надання адміністративних послуг: 

адміністратори 

1 

4 

11 Робітники: 

водій 

прибиральниця 

 

1 

1 

 Всього 33 

      

    Керуючий справами  

      виконавчого комітету міської ради         Л.В.Кочур 


