
  

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LXII сесія VII скликання  

 

РІШЕННЯ    

     

від  08 листопада 2019 р.                                                   № 1095- VII 

 

Про внесення змін до структури  

та чисельності працівників апарату  

виконавчого комітету та бухгалтерії  

Комсомольської селищної ради на 2019 рік 

 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до структури та чисельності працівників апарату виконавчого 

комітету та бухгалтерії Комсомольської селищної ради на 2019 рік, а саме: 

включити додатково 1 одиницю за посадою «спеціаліст І категорії», включити 

додатково 2 одиниці за посадою «старший інспектор з військового обліку»; 

2. Затвердити «Структуру працівників апарату виконавчого комітету та 

працівників бухгалтерії Комсомольської селищної ради з 11 листопада 2019 

року» (додаток № 1). 

3. Затвердити з 11 листопада 2019 року чисельність працівників апарату 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради у кількості 30 одиниць 

та чисельність бухгалтерії Комсомольської селищної ради у кількості 2 

одиниці. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з 

питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 

(голова – В.А.Сілаєва). 

 

 

 

Селищний голова       Дмитро ДІХТЯР 

 
 

 

 

 

 



 
Додаток № 1 до рішення LXII сесії 

Комсомольської селищної ради VII скликання від 

08 листопада 2019 р. № 1095 VII 

«Про внесення змін до структури  

та чисельності працівників апарату  

виконавчого комітету та бухгалтерії  

Комсомольської селищної ради на 2019 рік» 

 

Структура  

працівників апарату виконавчого комітету та працівників бухгалтерії 

Комсомольської селищної ради з 11 листопада 2019 року 

 

 

 Назва посади Кількість одиниць 

 Селищний голова 1 

 Заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчого органу 

2 

 Секретар ради 1 

 Керуючий справами (секретар виконавчого 

комітету) 

1 

 Головний бухгалтер 1 

 Спеціалісти  17 

 - спеціаліст І категорії - юрисконсульт 1 

 - спеціаліст І категорії - землевпорядник 1 

 - спеціаліст І категорії - бухгалтер 4 

 - державний реєстратор 1 

 - спеціаліст І категорії  9 

 - спеціаліст  1 

 Секретар керівника 1 

 Завідувач військово-облікового бюро 2 

 Старший інспектор з військового обліку 2 

 Водій легкового автомобіля  1 

 Прибиральник службових приміщень 1 

 Всього одиниць по апарату 30 

   

 Бухгалтерія:   

 - бухгалтер 2 категорії 1 

 - бухгалтер-спеціаліст 1 

 Всього одиниць по бухгалтерії 2 

   

 
 

 

 

 

 

Секретар ради        Г.О.Куценко 


