ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцятої сесії восьмого скликання
25 травня 2022 року

№ 192

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 903

Відповідно до статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні“, пункту 1 статті 40, статей 44, 47, 492 Кодексу законів про працю
України, Закону України „Про правовий режим воєнного стану“, частини
другої статті 3 Закону України „Про організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану“; постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня
2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів“ (із змінами), керуючись Регламентом Пирятинської міської ради
восьмого скликання, затвердженого рішенням другої сесії Пирятинської міської
ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 13, враховуючи висновки
та рекомендації постійних комісій, з метою забезпечення ефективної роботи
виконавчих органів Пирятинської міської ради та реалізації покладених на них
повноважень, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської
ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 903 „Про затвердження
структури та загальної чисельності виконавчих органів Пирятинської міської
ради на 2022 рік“:
1) вивести зі структури та загальної чисельності виконавчих органів
Пирятинської міської ради:
1 штатну одиницю головного спеціаліста з внутрішнього контролю;
1 штатну одиницю головного спеціаліста з питань запобігання корупції;
2) вивести зі структури відділу бухгалтерського обліку та звітності
виконкому міської ради 1 штатну одиницю бухгалтера;
3) вивести зі структури відділу із земельних та екологічних питань
виконкому міської ради 1 штатну одиницю завідувача сектору землеустрою;
4) вивести зі структури відділу управління комунальною власністю
управління
інфраструктури,
житлово-комунального
господарства
та

комунальної власності виконкому міської ради 1 штатну одиницю головного
спеціаліста;
5) вивести зі структури сектору житлово-комунального господарства
управління
інфраструктури,
житлово-комунального
господарства
та
комунальної власності виконкому міської ради 1 штатну одиницю діловода.
2. Вивести зі структури управління економіки та агропромислового
розвитку виконкому міської ради: сектор залучення інвестицій, сектор
агропромислового розвитку, відділ економіки.
3. Вивести зі структури та загальної чисельності виконавчих органів
Пирятинської міської ради управління економіки та агропромислового
розвитку, у тому числі посаду начальника управління.
4. Утворити у структурі виконавчих органів Пирятинської міської ради
відділ економіки та агропромислового розвитку у складі 7-ми штатних
одиниць:
начальник відділу – 1 штатна одиниця;
головний спеціаліст – 4 штатні одиниці;
провідний спеціаліст – 2 штатні одиниці.
5. Вивести зі структури управління інфраструктури, житловокомунального господарства та комунальної власності виконкому міської ради
відділ управління комунальною власністю, увівши його у структуру та загальну
чисельність виконавчих органів Пирятинської міської ради.
6. Змінити назву відділу управління комунальною власністю виконкому
міської ради на відділ управління комунальною власністю та житловокомунального господарства виконкому міської ради.
7. Ввести у структуру відділу управління комунальною власністю та
житлово-комунального господарства виконкому міської ради 1 штатну
одиницю головного спеціаліста з енергоменеджменту.
8. Вивести зі структури управління інфраструктури, житловокомунального господарства та комунальної власності виконкому міської ради
сектор житлово-комунального господарства, увівши 2 штатні одиниці
головного спеціаліста у структуру відділу управління комунальною власністю
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради.
9. Вивести зі структури та загальної чисельності виконавчих органів
Пирятинської міської ради управління інфраструктури, житлово-комунального
господарства та комунальної власності, у тому числі посаду начальника
управління.
10. Вивести зі структури відділу персоналу, організаційної роботи та
інформаційної політики виконкому міської ради сектор інформаційної
політики, увівши 2 штатні одиниці головного спеціаліста у загальну структуру
відділу персоналу, організаційної роботи та інформаційної політики виконкому
міської ради.
11. Відділу персоналу, організаційної роботи та інформаційної політики
виконкому міської ради (Мілюта О.А.) відповідно до чинного законодавства
попередити працівників виконкому міської ради: сектору агропромислового
розвитку, сектору залучення інвестицій, відділу економіки, відділу управління

комунальною власністю про наступне вивільнення у зв’язку зі скороченням
посад та запропонувати їм роботу на посадах у відділі економіки та
агропромислового розвитку виконкому Пирятинської міської ради;
провести вивільнення працівників не раніше, ніж через два місяці, з дня
прийняття рішення.
12. Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчих органів
Пирятинської міської ради на 2022 рік в кількості 104,0 штатних одиниці
(додаток 1).
13. Затвердити структуру та загальну чисельність самостійних відділів та
управлінь Пирятинської міської ради на 2022 рік в кількості 24,0 штатних
одиниці (додаток 2).
14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток 1
рішення тридцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
25 травня 2022 року № 192

Структура та загальна чисельність
виконавчих органів Пирятинської міської ради на 2022 рік

№
з/п

1
2
3
4
5
6

7

9

10

11

Назва структурних підрозділів
та посад
Керівництво міської ради та її виконавчого комітету:
міський голова
заступник міського голови
секретар ради
керуючий справами виконкому
староста
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
начальник відділу-головний бухгалтер
головний спеціаліст
провідний спеціаліст
спеціаліст 1-ї категорії
Відділ економіки та агропромислового розвитку
начальник відділу
головний спеціаліст
провідний спеціаліст
Юридичний відділ
начальник відділу
головний спеціаліст
Відділ із земельних та екологічних питань
начальник відділу
головний спеціаліст
спеціаліст 2-ї категорії
сектор землеустрою
інспектор землеустрою
Відділ документообігу, звернень та контролю
начальник відділу
головний спеціаліст
провідний спеціаліст
діловод

Кількість
штатних
одиниць
1
3
1
1
17
5
1
2
1
1
7
1
4
2
2
1
1
11
1
2
1
7
7
17
1
1
1
14

12

13

14

15

16

17

18

19

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації
начальник відділу
головний спеціаліст
адміністратор системи
Центр надання адміністративних послуг
керівник
адміністратор
Відділ державної реєстрації
начальник відділу-державний реєстратор
державний реєстратор
головний спеціаліст
Відділ персоналу, організаційної роботи та
інформаційної політики
начальник відділу
головний спеціаліст
діловод
Відділ соціального захисту та охорони здоров’я
начальник відділу
головний спеціаліст
провідний спеціаліст
Сектор оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами
завідувач сектору
головний спеціаліст
Відділ управління комунальною власністю та житловокомунального господарства
начальник відділу
головний спеціаліст
головний спеціаліст з енергоменеджменту
Секретаріат
головний спеціаліст
Всього

Секретар ради

3
1
1
1
8
1
7
5
1
3
1
6
1
4
1
7
1
4
2
2
1
1
5
1
3
1
3
3
104

Сергій ПАЗЮК

Додаток 2
рішення тридцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
25 травня 2022 року № 192
Структура та загальна чисельність
самостійних відділів та управлінь Пирятинської міської ради на 2022 рік
№
Назва структурних підрозділів
Кількість
з/п
та посад
штатних
одиниць
1
Фінансове управління
6
начальник управління
1
головний бухгалтер
1
1) сектор планування та аналізу доходів
2
завідувач сектору
1
головний спеціаліст
1
2) сектор з питань бюджету
2
завідувач сектору
1
головний спеціаліст
1
2
Відділ освіти, молоді та спорту
7
начальник відділу
1
головний спеціаліст
4
діловод
1
водій автотранспортних засобів
1
3
Управління культури, туризму та охорони культурної
5
спадщини
начальник
1
1) сектор управління мережею культурно-громадських
2
установ та бібліотечних закладів
1
завідувач сектору
провідний спеціаліст
1
2) сектор туризму та охорони культурної спадщини
2
завідувач сектору
1
провідний спеціаліст
1
4
Відділ містобудування та архітектури
2
начальник відділу
1
спеціаліст 2-ї категорії
1
5
Служба у справах дітей
4
начальник служби
1
головний спеціаліст
3
Всього
24
Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

