
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
п’ятдесят другої позачергової сесії шостого скликання 

                                                         

 

11 вересня 2015 року                                                                                                  № 160     №       
 

 

Про внесення змін до структури 

апарату Пирятинської міської 

ради 

 

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Регламенту роботи Пирятинської міської ради, враховуючи рішення 

сорок сьомої позачергової сесії Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 29 травня 2015 року № 84 „Про внесення змін до структури апарату 

Пирятинської міської ради“, доповідну записку керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Кочур Л.В. від 01.09.2015, з метою 

забезпечення ефективної роботи апарату виконавчого комітету та відділу 

муніципальних послуг виконкому міської ради, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Ввести до складу відділу муніципальних послуг посаду провідного 

спеціаліста з правових та гуманітарних питань – 1. 

2. Внести зміни до структури апарату Пирятинської міської ради в межах 

затвердженої загальної чисельності працівників апарату Пирятинської міської 

ради  на 2015 рік і визначених радою коштів на їх утримання, виклавши 

структуру в новій редакції (додається).  

3. Відділу фінансів та обліку виконкому міської ради внести зміни до 

штатного розпису міської ради з 01.10.2015. 

4. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Кочур Л.В.:    

внести зміни до положення про відділ муніципальних послуг виконкому міської 

ради та подати на затвердження сесії міської ради до 30.09.2015. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

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

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва Салівон О.О. 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ  

http://www.docufreezer.com/order


                                                                                Додаток  до рішення  

п’ятдесят другої   

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 11 вересня 2015 року № 160 

(у редакції рішення сорок 

першої сесії шостого скликання 

від 03 грудня 2014 року № 236) 

 

Структура та загальна чисельність 

апарату Пирятинської міської ради на 2015 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 

 

Начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер 

спеціаліст 1-ої категорії 

провідний спеціаліст з економічних питань 

провідний спеціаліст з фінансів та обліку  

бухгалтер 

1 

1 

1 

1 

2 

6 Начальник відділу із земельних та екологічних питань 

спеціаліст 1-ої категорії з питань благоустрою міста  

спеціаліст 2-ої категорії з питань екології  

1 

1 

1 

7 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 

8 Начальник відділу муніципальних послуг: 

спеціаліст із загальних питань та звернень громадян 

секретар керівника 

провідний спеціаліст з правових та гуманітарних питань 

1 

1 

1 

1 

9 Робітники: 

водій 

прибиральниця 

 

1 

1 

 Всього 23 
 

      Керуючий справами  

      виконавчого комітету міської ради         Л.В.Кочур  

 



 

 

 

 

 


