
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

31 СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

13 серпня 2015 року 

  
Про внесення  змін до структури апарату 

міської ради та її виконавчого комітету  

 

 

 Відповідно до пунктів 3, 5 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.11.2014 № 664  «Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши подання 

Гребінківського міського голови, Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до структури та загальної чисельності апарату 

Гребінківської міської ради та її виконавчого комітету . 

1.1.Створити відділ з питань соціально-економічного розвитку та    

земельних відносин виконавчого комітету міської ради із штатною 

чисельністю 3 одиниці: начальник відділу - 1, спеціаліст-землевпорядник 

– 1, спеціаліст І категорії - 1 (штатний розпис додається). 

1.2.Ліквідувати відділ з питань захисту прав споживачів виконавчого 

комітету міської ради. 

2. Затвердити загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчого 

комітеті в кількості 14 штатних одиниць та штатний розпис Гребінківської 

міської ради та її виконавчого комітету (вводиться в дію з 01.09.2015)  

(додається). 

 

 

 

  Міський голова                                         Ф. Мілевський  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Затверджено: 

  Рішенням 31 сесії 6 скликання від 13 

серпня 2015 року штат в кількості 14 штатних 

одиниць З місячним фондом заробітної плати 

за посадовими окладами дев’ятнадцять тисяч 

сімсот вісімдесят три гривні 

     

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 

 

Вводиться в дію з 01.09.2015 року 

 

Гребінківська міська рада 

(назва установи) 

№  

з/п  

Назва структурного 

підрозділу та посад  

Кількість штатних 

посад  

Посадовий 

оклад  

(грн.)  

Фонд заробітної плати 

на місяць за 

посадовими окладами  

(грн.)  

1  2  3  4  5  

1 Міський голова   1 2017 2017 

2 
Заступник міського 

голови 
2 1862 3724 

3 
Секретар міської 

ради 
1 1862 1862 

4 

Начальник відділу з 

питань соціально-

економічного 

розвитку та 

земельних відносин 

 

1 1218 1218 

5 

Спеціаліст-

землевпорядник 

відділу з питань 

соціально-

економічного 

розвитку та 

земельних відносин 

 

1 1218 

1218 

 

6 

Спеціаліст І 

категорії відділу з 

питань соціально-

економічного 

розвитку та 

земельних відносин 

1 1218 1218 

7 
Начальник відділу 

фінансово-
1 1218 1218 



господарсь-кого 

забезпечення, 

головний бухгалтер 

 

8 

Провідний 

спеціаліст відділу 

фінансово-

господарського 

забезпечення 

1 1218 1218 

9 

Спеціаліст І 

категорії відділу 

фінансово-

господарського 

забезпечення 

1 1218 1218 

10 
Секретар міського 

голови 
1 1218 1218 

11 

Оператор 

комп’ютерного 

набору 

1 1218 1218 

12 Техпрацівниця 1 1218 1218 

13 
Водій службового 

автомобіля 
1 1218 1218 

   Усього   14   х 19783 

 

 

 

 

Міський голова                                                               

 

 

 

 

Ф.Г.Мілевський  

 

Начальник відділу фінансово-господарсь- 

кого забезпечення, головний бухгалтер 

  

                     І.В.Черненкова 

 
 


