
   У К Р А Ї Н А 

НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Покровська, 70, м. Новоукраїнка, 27100,факс (05251)  2-14-31, тел. (05251) 2-12-33 

код № 04055127, р/р № 31425001000323, МФО № 823016 банк УДКСУ у Новоукраїнському районі 

 

  
ТРЕТЯ  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 РІШЕННЯ 
від 14 червня 2016 року                                                       № 77 

м. Новоукраїнка 

 

Про внесення змін до загальної  

чисельності і структури  

виконавчих органів  

Новоукраїнської міської ради  
  
 Відповідно до статті 25, пункту 5 частини 1 статті 26, статті 54 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „ Про упорядкування структури та 

умов оплати  праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів “, наказу Міністерства праці України від 

02.10.1996 року № 77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів“ зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від                       

16.05.2016 року № 515 - 

 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до структури Новоукраїнської міської ради та її 

виконавчих органів:   

утворити в структурі апарату  виконавчого комітету Новоукраїнської 

міської ради юридичний сектор виконавчого комітету Новоукраїнської міської 

ради; 

ввести до штатного розпису відділу бюджетного забезпечення та 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради 

посаду спеціаліста (бухгалтера); 

утворити в структурі  виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради 

відділ культури і туризму та відділ освіти виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради.  



  

2. Затвердити загальну чисельність виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради в кількості 37 осіб.  

 

3.  Затвердити структуру виконавчих органів Новоукраїнської міської 

ради з 01 липня 2016 року (додається). 

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від              

12 травня 2016 року № 37 „Про затвердження загальної чисельності і структури 

апарату Новоукраїнської міської ради та її виконавчих органів“. 

 

5. Відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку 

відповідно до змін до додатків 1-3 наказу Міністерства праці України від 

02.10.1996 року № 77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів“, 

затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від                       

16.05.2016 року № 515, внести зміни до тарифної ставки водія 

автотранспортних засобів з 01 травня 2016 року. 

 

6. Відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку 

затвердити кошторисні призначення та скорегувати бюджетну мережу.  

 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та              

Колпак А.П., начальника відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського 

обліку.  

  

 

 

Новоукраїнський міський голова                                                          О.Корінний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                  Рішення Новоукраїнської  

міської ради восьмого скликання 

    від 14 червня 2016 року № 77 

 
СТРУКТУРА  

виконавчих органів Новоукраїнської міської ради  

з 01 липня 2016 року  

Апарат - 31 

      

Міський голова – 1; 

заступники міського голови – 3: 

перший заступник, 

заступник з питань діяльності виконавчих органів ради, 

заступник з питань регіонального розвитку та інвестицій; 

секретар міської ради – 1; 

керуючий справами (секретар виконавчого комітету) – 1; 

 

загальний відділ – 4: 

начальник відділу –  1, 

спеціаліст І категорії - діловод – 1, 

спеціаліст І категорії зі звернень громадян – 1, 

інспектор – 1; 

 

відділ бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку – 7: 
начальник відділу –  1, 

спеціаліст І категорії – 5, 

спеціаліст (бухгалтер) - 1; 

 

відділ з питань державної реєстрації – 4: 

начальник відділу, державний реєстратор – 1, 

спеціаліст - державний реєстратор – 1, 

сектор ведення Реєстру територіальної громади відділу з питань державної  

реєстрації – 2: 

завідувач сектору – 1, 

інспектор - реєстратор – 1; 

 

юридичний сектор – 2: 

завідувач сектору – 1, 

спеціаліст І категорії - юрист – 1, 

 

спеціалісти виконкому – 5:  
спеціаліст І категорії - архітектор – 1, 

спеціаліст І категорії - землевпорядник – 1, 

спеціаліст І категорії з організації та здійснення  закупівель – 1, 

 спеціаліст І категорії з питань житлово-комунального господарства – 1, 

спеціаліст І категорії  щодо зв’язків із громадськістю – 1;         

 

службовці – 1: 

інспектор – 1;  

  

водій – 1; 



прибиральник службових приміщень – 1.    

 

Структурні підрозділи – 6: 

 

відділ культури і туризму – 2: 

начальник відділу – 1, 

бухгалтер – 1; 

 

відділ освіти – 4: 

начальник відділу – 1, 

бухгалтер – економіст – 1, 

інспектор - 1  

методист – 1, 

 

Всього – 37 посад 

                

______________________________ 


