НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 16 лютого 2017 року

№ 658
смт Новоархангельськ

Про затвердження структури, чисельності
і витрат на утримання апарату селищної ради
Відповідно до п.5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №
268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади ,органів прокуратури, судів та інших органів», наказом Міністерства
праці України від 2 жовтня 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»,
селищна рада
ВИРІШИЛА :
1.Затвердити структуру та чисельність апарату селищної ради згідно з додатком 1.
2.Затвердити структуру та чисельність технічних працівників, зайнятих обслуговуванням
апарату селищної ради та службового приміщення згідно з додатком 2.
3. Затвердити структуру та чисельність працівників клубних закладів, згідно з додатком 3.
4. Затвердити структуру та чисельність працівників бібліотек, згідно з додатком 4.
5. Затвердити структуру та чисельність робітників по благоустрою згідно з додатком 5.
6. Затвердити структуру та чисельність відділу з питань реєстрації (реєстрація речових прав на
нерухоме майно та реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців). (згідно з додатком № 6)

7. Оплату праці апарату селищної ради та технічних працівників проводити керуючись
постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури ,судів та інших органів» та наказом Міністерства праці
України від 2 жовтня 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» згідно бюджетних призначень на
2017 рік.
Селищний голова

Шамановський Ю.П.

Додаток № 1
До рішення Новоархангельської
селищної ради
від 16.02.2017 року № 658
Структура та чисельність
апарату селищної ради
Селищний голова

1

Заступник селищного голови по виконавчій роботі

1

Секретар селищної ради

1

Спеціаліст 1 категорії (землевпорядник)

1

Відділ бухгалтерського обліку
Головний бухгалтер-спеціаліст

1

Спеціалісти бухгалтерії:

2

Бухгалтер селищної ради

1

Інспектор по роботі з молоддю та неповнолітніми

1

Діловод

1

Рахівник - касир

1

Водій

0,5

Оператор комп’ютерного набору

1

Юрист - консультант

1

Паспортист

1

----------------------------------------------------------------------------------------Разом

14,5

Додаток № 2
до рішення Новоархангельської
селищної ради
від 16.02.2017 року № 658

Структура та чисельність
технічних працівників, зайнятих обслуговуванням селищної ради
Черговий

1

Прибиральник

0,5

Опалювач

1

-----------------------------------------------------------------------------------------------Разом

2, 5

Додаток № 3
до рішення Новоархангельської
селищної ради
від 12.02.2017 року № 658

Структура та чисельність
працівників клубних закладів
Завідувач Міським Будинком культури № 1

1

Завідувач Синюхінським сільським клубом

1

Завідувач Солдатським сільським клубом

1

Техпрацівник МБК № 1

1

Художній керівник
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------Разом

5

Додаток № 4
До рішення Новоархангельської
селищної ради від 16.02.2017 року
№ 658

Структура та чисельність
працівників бібліотек
Бібліотекар Міського Будинку культури № 1

0, 5

Бібліотекар Синюхінського сільського клубу

0, 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------Разом

1

Додаток № 5
до рішення Новоархангельської
селищної ради
від 16.02.2017 року № 658

Структура та чисельність
працівників
майстер по благоустрою

1

робітник по благоустрою

5

працівник кладовища

1,5

працівник свалки

1

-----------------------------------------------------------------------------------------------Разом

8,5

Додаток № 6
До рішення сесії Новоархангельської
селищної від 16.02.2017 року №658

Структура та чисельність
відділу з питань реєстрації (реєстрація речових прав на нерухоме майно
та реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців).
Начальник відділу з питань державної реєстрації

1

Завідуючий сектором з питань державної
реєстрації

1

реєстратор речових прав на нерухоме майно

1

державний реєстратор юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців

1

___________________________________________________________________________
Разом

4

