НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятнадцята сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
«23» грудня 2016 року

№ 592

Про затвердження структури, чисельності
та штатних розписів апарату Новопетрівської
сільської ради та її виконавчих органів та Новопетрівського
сільського будинку культури на 2017 рік
Відповідно до ст. 26 п.1п.п.5 та ст. 42 п.3 п.п.6 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, постанови КМ України № 268 від 09.03.2006 року «Про
впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», постановою Кабінету Міністрів
України «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 07.02.2001 року № 134 , наказу
Міністерства культури і туризм України №767/0/16-11 від 20.09.2011р.»Про
затвердження типових штатних нормативних клубних закладів ,центрів народної
творчості , парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і
установ державної та комунальної форми власності сфери культури» та постановою
Кабінету Міністрів України « Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 році №1298 (із змінами,
внесеними постановою КМ України від 22.08.2005р. № 790)
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру та штатний розпис апарату Новопетрівської сільської ради
станом на 2017 рік в складі 29,0 штатних одиниць згідно з додатком №1.
Затвердити витрати апарату управління на оплату праці та нарахування на заробітну
плату на 2017 рік в сумі 5011300 грн. ( додаток штатний розпис ).
2. Затвердити структуру та штатний розпис Новопетрівського сільського будинку
культури станом на 2017 рік в складі 11 штатних одиниць згідно з додатком №2 .
Затвердити витрати Новопетрівського сільського будинку культури на оплату праці та
нарахування на заробітну плату на 2017 рік в сумі 609000 грн. (додаток штатний розпис)

Сільський голова

Р.М. Старенький

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Новопетрівської сільської ради
23 грудня 2016 р. № 592
(нова редакція)
СТРУКТУРА
і загальна чисельність та перелік штатних посад апарату
Новопетрівської сільської ради
та її виконавчих органів

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6

2.1.

Назва відділів, управлінь та посад
I. Апарат сільської ради та виконавчого комітету
Керівництво сільської ради і виконавчого комітету
в т.ч.
Сільський голова
Секретар сільської ради
Заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Керуючий справами виконавчого комітету (секретар
виконкому)
Відділ документообігу та контролю
в т.ч.
Начальник відділу
Головний спеціаліст відділу
Архіваріус
Діловод
Спеціаліст І категорії (юрисконсульт)
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
в т.ч.
Головний бухгалтер-начальник відділу
Головний спеціаліст
Спеціаліст
Військово-обліковий сектор
в т.ч.
Завідуючий військово-облікового сектору
Господарський відділ
в т.ч.
Начальник відділу
Водій
Прибиральник службових приміщень
Оператор газової котельні
Двірник
ІІ. Виконавчі органи сільської ради
Відділ реєстрації та посвідчень (без статусу юридичної
особи)
в т.ч.
Начальник відділу
Державний реєстратор

Чисельність
5 шт. од.
1
1
2
1
4 шт. од.
1
1
1
1
1 шт.од
3 шт. од
1
1
1
1 шт. од.
1
4 шт.од.
1
1
1,5
1
0,5
4 шт. од.

1
1

2.2.

2.3.

2.4.

Державний реєстратор
Державний реєстратор
Відділ з питань державного архітектурно-будівельного
контролю (без статусу юридичної особи)
в т.ч.
Начальник відділу
Головний спеціаліст відділу
Головний спеціаліст відділу
Сектор з питань архітектури та земельних відносин (без
статусу юридичної особи)
в т.ч.
Начальник сектору
Спеціаліст
Сектор з питань благоустрою (без статусу юридичної
особи)
в т.ч.
Начальник сектору
Всього:
Разом:
*

Секретар

1
1
3 шт. од.

1
1
1
2 шт. од.

1
1
1 шт. од.

1
10
29,0

- Посадові особи місцевого самоврядування - 20 шт. од.
- Обслуговуючий персонал
- 5 шт. од.
- Службовці
- 4 шт. од.

С.О. Костюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Новопетрівської сільської ради
23 грудня 2016 р. № 592
(нова редакція)
СТРУКТУРА
Новопетрівського сільського будинку культури
на 2017 рік
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва посади
Директор
Художній керівник
Керівник гуртка
Хореоргаф
Звукорижисер
Акомпоніатор
Завідувач господарством
Електрик- елекромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування

9 Слюсар-сантехнік
10 Двірник
11 Прибиральниця службових приміщень
Всього:

Секретар сільської ради

Кількість штатних одиниць
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
2
11

С.О.Костюк

