УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
28.04.2016 року

Іллінці

6 сесія 7 скликання

Про затвердження штатного
розпису апарату міської ради
та її виконавчих органів
В зв’язку з виробничою необхідністю та розширенням повноважень
органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації, керуючись п. 5
ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21
травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями), ст. 15, 22
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7
червня 2001 року № 2493-ІІІ, Постановою КМУ від 9 березня 2006 р.
№268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів», наказом Мінпраці №77 від 02.10.1996 року «Про умови оплати
праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити в складі апарату міської ради та її виконавчих органів відділ
земельних відносин та відділ містобудування.
2. Вивести з складу фінансово-економічного відділу посаду касира і ввести
посаду інспектора з обліку.
3. Затвердити штатний розпис апарату міської ради з 1 травня 2016 року в
кількості 26 одиниць (додається).
4. Зобов’язати
начальника
фінансово-економічного
відділу
Івашківську Т.М. проводити нарахування заробітної плати працівникам
апарату міської ради відповідно до затвердженого фонду оплати праці.
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення 3 сесії Іллінецької
міської ради 7 скликання «Про затвердження штатного розпису
апарату міської ради» від 17.12.2015 року з 1 травня 2016 року.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного
розвитку територіальної громади міської ради.
Міський голова

В. Ящук

Погоджено:
Дмитрик О. В.
Чигрин Н. А.
Івашківська Т.М.
Масненька І.В.
Кесарчук М. І.

Затверджено
рішенням 6 сесії 7 скликання від
28.04.2016 року «Про затвердження
штатного розпису апарату міської
ради та її виконавчих органів»

Штатний розпис апарату міської ради з 1 травня 2016 року
Назва структурного підрозділу та посад
№
з/п

Кількість
штатних
посад

КЕРІВНИЦТВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Міський голова
Перший заступник міського голови
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів
Секретар міської ради
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Начальник загального відділу
Провідний спеціаліст з розгляду звернень громадян
Секретар міського голови
Архіваріус
Водій
Водій
Технічний працівник
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
Начальник відділу містобудування
Інспектор з будівництва
ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Начальник відділу земельних відносин
Спеціаліст І категорії землевпорядник
Спеціаліст І категорії землевпорядник
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник організаційно-юридичного відділу
Провідний спеціаліст юрист
Юрисконсульт
Спеціаліст І категорії з провадження заходів розвитку програм
врядування
Провідний спеціаліст державний реєстратор прав на нерухоме
майно
Спеціаліст І категорії державний реєстратор прав на нерухоме
майно
Провідний спеціаліст з реєстрації місця проживання особи та
ведення реєстру територіальної громади
Оператор комп’ютерного набору
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник фінансово-економічного відділу
Спеціаліст з ведення бухгалтерського обліку та звітності
Інспектор з обліку
ВСЬОГО
____________________________________

1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26

