
ДОДАТОК 
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чотирнадцятої  позачергової 
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ГРИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Шевченка, 2, смт Гриців, 30455  тел.:34369, 34144, 34341, email: info@hrytsivrada.gov.ua 

 

Чотирнадцята  позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 

 

РІШЕННЯ 

____ грудня  2018 року                             смт Гриців                                       ПРОЕКТ 

            

              

Про затвердження структури виконавчих органів ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів 

 

Керуючись п.5 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши та обговоривши інформацію заступника селищного голови Ленчук 

Н.О., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності та етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян, Грицівська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру виконавчих органів Грицівської селищної ради згідно з додатком 

2. Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів в кількості:            

особи 

3. Рішення Першої сесії Грицівської селищної ради VІІ скликання (частина перша) від 

08.11.2017р. №8 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих органів» визнати таким що втратило чинність 

4.  Рішення вступає в силу з 1 січня 2019 року 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики, забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (голова комісії Полєва О.І.) 

 

 

 

 

Грицівський селищний голова                                                      Л.Тіфенбах 



 

Додаток1 

до рішення сесії селищної ради 

VІІ скликання  

від ___12.2018р. № 

 

Структура виконавчих органів ради, 

загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів 

 

№ 

п/п 

Назва структури підрозділів та посад апарату виконавчого 

комітету селищної ради 

Чисельність 

працівників 

1. Керівництво селищної ради і виконавчого комітету 5 

1.1. Селищний голова 1 

1.2. Заступник селищного голови 2 

1.3. Секретар селищної ради  1 

1.4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 

2. Староста 6 

3. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та фінансів 8 

3.1. Начальник відділу 1 

3.2. Головний бухгалтер 1 

3.3. Головний спеціаліст 1 

3.4. Спеціаліст І-ї категорії  

3.5. Спеціаліст ІІ-ї категорії  

3.6. Спеціаліст  

4 Відділ організаційного та правового забезпечення, 

документообігу і кадрової роботи 

7 

4.1. Начальник відділу 1 

4.2. Спеціаліст  3 

4.3. Діловод  1 

4.4. Юрист  1 

4.5. Інспектор з охорони праці  1 

5 Відділ економічного розвитку та інвестицій 3 



5.1. Начальник відділу 1 

5.2. Спеціаліст  2 

6. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх і 

внутрішніх зв’язків 

5 

6.1. Начальник відділу 1 

6.2. Спеціаліст  2 

6.3. Методист  1 

6.4. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою  1 

7. Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення  

7.1. Начальник відділу 1 

7.2. Головний спеціаліст  1 

7.3. Інспектор з соціальної допомоги 1 

7.4. Фахівець із соціальної роботи 1 

7.5. Соціальний робітник   

8. Відділ земельних ресурсів та екології 3 

8.1. Начальник відділу 1 

8.2. Спеціаліст  2 

9. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою 

3 

9.1 Начальник відділу 1 

9.2. Спеціаліст  1 

9.3. Громадський інспектор з використання та охорони земель  1 

10. Служба господарського забезпечення 6 

10.1. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 1 

10.2. Прибиральник службового приміщення 1 

10.3. Оператор котельні 2 

10.4. Робітник з благоустрою 2 

Всього   

Секретар селищної ради                                                              І.Слаба 


