
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
першої сесії восьмого скликання 

 
 
18 листопада 2020 року № 10 
 
Про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської 
ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519 (із змінами) 
 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року              
№ 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ (із змінами); 
керуючись Регламентом роботи Пирятинської міської ради, затвердженим 
рішенням другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від                    
11 грудня 2015 року № 16 (із змінами), міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 
міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519 „Про 
затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів апарату 
Пирятинської міської ради на 2020 рік“ ( із змінами):  

1) ввести у виконавчий комітет Пирятинської міської ради 14 штатних 
одиниць старост; 

2) внести зміни до загального відділу та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради, увівши посади діловода - 06 штатних одиниць. 

2.  Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчих органів 
апарату Пирятинської міської ради на 2020 рік в кількості 97,0 штатних 
одиниць, в тому числі чисельність апарату виконкому міської ради в кількості 
85,0 штатних одиниць (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради Козін І.І. та постійну комісію міської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 
 
 
 
Міський голова А.СІМОНОВ  



Додаток 

рішення першої сесії   
Пирятинської міської ради  
восьмого скликання 
18 листопада 2020 року № 10 

 
 

Структура та загальна чисельність 
виконавчих органів Пирятинської міської ради на 2020 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 
3 
1 
1 

5 староста   16 

6 
 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності   12 
начальник відділу-головний бухгалтер 
заступник начальника відділу-заступник головного 
бухгалтера 
головний спеціаліст  
спеціаліст 1-ї категорії 
провідний спеціаліст   
бухгалтер  
водій автотранспортних засобів 
прибиральник службових приміщень  

1 
1 
 
1 
1 
2  
2 
2 
2 

7 Управління економіки  8 
начальник управління 
головний спеціаліст-інспектор праці 

1 
1 

1) відділ економічного аналізу та розвитку  4 
начальник відділу 
головний спеціаліст  
провідний спеціаліст 

1 
1 
2 

2) відділ муніципальних ініціатив та інвестицій 2 
начальник відділу 
головний спеціаліст 

1 
1 

8 Юридичний відділ 2 
начальник відділу 
головний спеціаліст  

1 
1 



9 Відділ із земельних та екологічних питань 3 
начальник відділу 
головний спеціаліст 
спеціаліст 2-ї категорії  

1 
1 
1 

10 Відділ містобудування, архітектури  
та житлово-комунального господарства 

4 

начальник відділу 
головний спеціаліст 
спеціаліст 2-ї категорії  

1 
2 
1 

11 Відділ управління комунальною власністю  3 
начальник відділу 
головний спеціаліст 

1 
2 

12 Загальний відділ та інформаційного забезпечення 10 
начальник відділу 
головний спеціаліст  
провідний спеціаліст  
спеціаліст 1-ї категорії 
діловод     

1 
1 
1 
1 
6 

13 Відділ інформаційних технологій та захисту інформації 2 
начальник відділу 
адміністратор системи 

1 
1 

14 Центр надання адміністративних послуг 7 
керівник 
адміністратор 
адміністратор (ВРМ) 

1 
4 
2 

15 Відділ державної  реєстрації  3 
начальник відділу-державний реєстратор  
державний реєстратор 
головний спеціаліст  
 

1 
1 
1 

16 Відділ персоналу та організаційної  роботи 3 
начальник 
головний спеціаліст 
 

1 
2 

17 
 

Відділ соціального захисту 3 
начальник 
головний спеціаліст 

1 
2 

18 Служба  у справах дітей 2 
начальник 
головний спеціаліст 

1 
1 

19 головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи   

1 

 Всього  85 



САМОСТІЙНІ ВІДДІЛИ ТА УПРАВЛІННЯ 

1 Фінансове управління 5 
начальник управління 
головний спеціаліст 
провідний спеціаліст 

1 
3 
1 

2 Відділ освіти, молоді та спорту 5 
начальник відділу 
головний спеціаліст  

1 
4 

3 Відділ культури і туризму 2 
 начальник відділу 

провідний спеціаліст 
1 
1 

 Всього 12 
Всього  97 

 
 

 
Секретар міської ради С.Г.Пазюк  

 
 

 


