
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.12.2017 № 30-50/VII
м. Золотоноша

Про структуру та штатну чисельність апарату
міської ради та її виконавчих органів на 2018 рік

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 № 1349
„Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування” та
від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів”, враховуючи клопотання керівників структурних підрозділів,
керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 54 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату Золотоніської
міської ради та її виконавчих органів на 2018 рік у кількості 117 штатних
одиниць, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування – 105 одиниці,
службовців і робітників, зайнятих обслуговуванням виконкому міської ради та
структурних підрозділів – 12 одиниць (додаток 1).

2. Затвердити структуру та загальну чисельність міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у кількості 1 штатної одиниці
(додаток 2).

3. Витрати на утримання апарату міської ради та її виконавчого комітету
здійснювати згідно з чинним законодавством у межах видатків, які передбачені
у міському бюджеті на 2018 рік на утримання апарату міської ради та її
виконавчого комітету.

4. Витрати на утримання міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді здійснювати згідно з чинним законодавством у межах видатків,
які передбачені у міському бюджеті на 2018 рік на утримання міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

5. Рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2016 № 17-8/VІІ „Про
структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів
на 2017 рік” із внесеними змінами вважати таким, що втратило чинність з
01.01.2018 року.
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6. Координацію роботи з виконання рішення доручити керуючому
справами виконавчого комітету міської ради Шакуру О.В., контроль за
виконанням покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету,
фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської
діяльності (Нелін І.І.).

Міський голова В. О. Войцехівський

ПОГОДЖЕНО

Левченко 52104
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Додаток 1
до рішення міської ради
від 20.12.2017 № 30-50/VII

СТРУКТУРА ТА ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
апарату міської ради та її виконавчих органів на 2018 рік
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Виконавчий комітет міської ради
Міський голова 1
Секретар ради 1
Перший заступник міського голови 1
Заступник міського голови 2
Керуючий  справами 1
Секретар керівника 1
Водій автотранспортних засобів 1
Сторож 3
Двірник 1
Прибиральник службових приміщень 1
Всього по виконкому міської ради 6 7

Відділ „Центр надання адміністративних послуг у місті
Золотоноша”

Начальник відділу, адміністратор 1
Адміністратор 2
Державний реєстратор 2
Всього по відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті
Золотоноша” 5

Відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової
роботи

Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 5
Всього по відділу організаційного забезпечення, контролю та
кадрової роботи 6

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
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Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 2
Всього по відділу обліку та звітності 3

Юридичний відділ
Начальник відділу 1
Всього по юридичному відділу 1

Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Начальник відділу 1
Всього по відділу з питань надзвичайних ситуацій 1

Відділ внутрішньої політики
Начальник відділу 1
Всього по відділу внутрішньої політики 1

Відділ ведення державного реєстру виборців
Начальник  відділу 1
Головний спеціаліст 1
Всього по відділу ведення державного реєстру виборців 2

Архівний відділ
Начальник відділу 1
Всього по архівному відділу 1

Служба у справах дітей, молоді та спорту
Начальник служби 1
Водій автотранспортних засобів  1
Сектор по роботі з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування

та дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах
Завідувач сектору 1
Головний спеціаліст з питань опіки та піклування 1
Головний  спеціаліст по роботі з дітьми, що опинилися в складних
життєвих обставинах 1
Сектор у справах молоді та спорту

Завідувач сектору 1
Головний спеціаліст у справах молоді 1
Головний спеціаліст з організації спортивно-масової роботи 1
Всього по службі в справах дітей, молоді та спорту 7 1

Управління економіки
Начальник управління 1
Головний спеціаліст 6
Всього по управлінню економіки 7

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин
міста

Начальник управління 1
Головний спеціаліст 2
Служба містобудівного кадастру
Начальник служби 1
Відділ земельних відносин
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Заступник начальника - начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1

Всього по управлінню архітектури, регулювання забудови та
земельних відносин міста 6

Відділи, служби та управління виконавчого комітету
міської ради, всього: 46 8

Самостійні відділи та управління виконавчого комітету міської ради

Відділ освіти
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Провідний спеціаліст 1
Спеціаліст з охорони дитинства - провідний спеціаліст 1
Спеціаліст 1 категорії 1
Секретар - друкарка 1
Всього по відділу освіти 5 1

Відділ культури
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Всього по відділу культури 2

Управління житлово-комунального господарства
Начальник управління 1
Фінансово-господарський відділ
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Прибиральник службових приміщень 1
Інженерно-технічний відділ
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Відділ управління майном
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Відділ контролю за благоустроєм міста
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1

Всього по управлінню житлово-комунального господарства 9 1
Золотоніське міське фінансове управління

Начальник управління 1
Відділ по плануванню бюджету та фінансуванню установ
бюджетної сфери
Заступник начальника управління - начальник відділу 1
Головний  економіст 3
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Провідний економіст 1
Провідний економіст - програміст 1
Відділ по плануванню доходів та фінансів установ виробничої
сфери
Начальник відділу 1
Заступник  начальника відділу 1
Головний економіст 2
Провідний економіст 1
Фінансово-господарський відділ
Начальник відділу 1
Провідний економіст                1
Прибиральник  службових  приміщень 1
Всього по фінансовому управлінню 14 1

Управління праці та соціального захисту населення
Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Головний спеціаліст по програмному  забезпеченню 1
Головний спеціаліст - юрист 1
Головний спеціаліст 1
Прибиральник службових приміщень 1
Відділ бухгалтерського обліку
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 2
Сектор державних соціальних інспекторів
Головний державний соціальний інспектор - головний спеціаліст 1
Відділ праці
Начальник  відділу 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст - інспектор праці 1
Відділ грошових виплат і компенсацій
Начальник  відділу 1
Сектор прийняття рішень
Заступник начальника відділу - координатор з опрацювання заяв 1
Головний спеціаліст 1
Спеціаліст 1 категорії 2
Сектор виплат
Головний спеціаліст 1
Спеціаліст 1 категорії 1
Сектор прийому громадян
Головний спеціаліст, інформатор-координатор 1
Головний спеціаліст 1
Спеціаліст 1 категорії 2
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
Начальник  відділу 1
Головний  спеціаліст 1
Спеціаліст 1 категорії 1
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Сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці
Головний спеціаліст 1
Спеціаліст 1 категорії 1
Сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
Провідний спеціаліст 1

Всього по управлінню праці та соціального захисту населення 29 1
Самостійні відділи і управління виконавчого комітету
міської ради, всього 59 4
Всього по апарату та виконкому Золотоніської
міської ради 105 12

Секретар ради                                                                                          Н.О.Сьомак
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Додаток 2
до рішення міської ради
від 20.12.2017 № 30-50/VII

Структура міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2018 рік

Кількість штатних
одиниць

Назва структурного підрозділу та посад
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Директор  1
Всього по міському центру соціальних служб для сім"ї, дітей та
молоді 1

Секретар ради                                                                           Н.О.Сьомак


