
 
      АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                     ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                   РІШЕННЯ 

 

Перша сесія                                                                    Восьмого скликання 

друге пленарне засідання 

від   18  листопада  2020 року               №5  

 

Про затвердження структури 

апарату ради та  її виконавчого  

комітету,  інших виконавчих  

органів ради  

 

            Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини 

четвертої статті 42, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів»,  враховуючи рекомендації постійних комісій ради,  міська  

рада  
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

1.Затвердити структуру виконавчих органів ради згідно із додатком.  

2. Затвердити загальну чисельність працівників апарату  ради та її 

виконавчого комітету, інших її виконавчих органів у кількості 143 штатні 

одиниці.  

3. Андрушівському міському  голові Г.І. Білецькій  затвердити штатний 

розпис апарату  Андрушівської міської  ради та її виконавчого комітету, 

інших її виконавчих органів.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Андрушівського 

міського голову Г.І. Білецьку. 

  
Міський  голова                                                                    Галина БІЛЕЦЬКА  

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до рішення першої сесії  

Андрушівської міської  ради  

восьмого скликання  

            18 листопада 2020 р. № __ 

 

СТРУКТУРА 

 апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів ради 

Назви структурних підрозділів, виконавчих 

органів, посад 

 

 

К-ть шт. од. 

1. Апарат міської ради та її виконавчого комітету   23 

1.1.  Міський голова  1  

1.2.  секретар ради  1  

1.3.  Заступник міського  

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради  

2  

1.4.  керуючий справами 

виконавчого комітету 

ради  

1  

1.5. Секретар  виконавчого 

комітету 

1 

1.6. староста  17  

2. Структурні підрозділи апарату міської ради та її виконавчого 

комітету  

2.1 Відділ бухгалтерського 

обліку і звітності 

10 

2.2.  Загальний відділ 4  

2.3. Відділ організаційно-

кадрового забезпечення 

7 

2.4. Відділ економічного 

розвитку та інвестицій 

4 

2.5. Відділ комунальної 

власності, 

містобудування та 

архітектури 

4 

2.6.                                      Відділ юридичного            3 

                                             забезпечення  

2.7.                                      Відділ соціального             3 

захисту та охорони         

здоров’я  

 

2.8                                        Відділ інформаційних       3 

                                             технологій та  



                                             інформації 

 

2.9.                                       Відділ культури та            3 

                                             туризму 

2.10.  Відділ  земельних 

відносин та екології 

6  

2.11.  Відділ  освіти, молоді і 

спорту 

4  

2.12.  Відділ з питань надання 

адміністративних 

послуг 

19  

3. Виконавчі органи міської ради ( зі статусом юридичної особи) 

3.1.  Служба у справах дітей 3  

3.2.  Управління фінансів 10  

 

4. Робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів                                  37 

4.1                                      Завідувач господарством     1 

4.2. Прибиральник службових   22 

                                           приміщень 

4.4.                                     Опалювач                               3 

4.4.                                      Машиніст котельні              4 

4.5.                                      Водій                                     2 

4.6.                                      Сторож                                  4 

4.7.                                      Двірник                                 1 

                                                                                          143 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                             Ольга  ПРОКОПЕНКО 


