
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дев’ятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

                               

13 травня 2016 року                                                                                      № 107 

 

 

Про внесення змін у додаток до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  від 24 лютого 2016 року № 32 „Про затвердження структури та 

загальної чисельності працівників Пирятинської міської ради на 2016 рік“        

 

 

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

в Україні“, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 

2016 року № 288 „Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України“, керуючись Регламентом роботи 

Пирятинської міської ради сьомого скликання, з метою приведення посадових 

окладів у відповідність до чинного законодавства та забезпечення ефективної 

роботи працівників міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у додаток  до рішення сьомої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 24 лютого 2016 року № 32 „Про затвердження 

структури та загальної чисельності працівників Пирятинської міської ради на 

2016 рік“, виклавши позицію 3 додатку „Штатний розпис апарату Пирятинської 

міської ради, виконавчого комітету та його виконавчих органів на 2016 рік“  у 

новій редакції: 

 

3 

 
Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності   

Кількість 

штатних 

одиниць 

Оклад, грн. 

Начальник  

спеціаліст 1-ої категорії 

провідний спеціаліст 

провідний спеціаліст 

провідний спеціаліст 

бухгалтер 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1723 

1723 

1723 

1723 

1723 

1516 



бухгалтер 

бухгалтер 

бухгалтер 

бухгалтер  

водій 

прибиральниця 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1516 

1516 

1516 

1516 

1516 

1516 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку  та звітності виконкому міської ради  

(Цюра І.О.) внести зміни до штатного розпису апарату Пирятинської міської 

ради, виконавчого комітету та його виконавчих органів на 2016 рік до 20 травня 

2016 року.  

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та голову постійної 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва Йощенка В.М. 

 

 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ  


