
                                                                                              
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Одинадцята сесія                                                                 Восьмого скликання 
 

18.08.2021                                                                                    №15 

 

Про внесення змін до рішення першої сесії  

Андрушівської міської ради восьмого скликання  

від 18.11.2020 № 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», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів», рішення Андрушівської міської 

ради від 18.08.2021 № __ «Про утворення старостинських округів на території 

Андрушівської міської територіальної громади», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, 

депутатської етики та місцевого самоврядування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА :  

 

1. Внести зміни в додаток до пункту 1 рішення першої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 18 листопада 2020 року №5 «Про 

затвердження структури апарату ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів ради» зі змінами, а саме: 

1) у розділі 1 «Апарат місцевої ради та її виконавчого комітету»   цифру 23 

замінити на 15; 

2) у пункті 1.6 розділу 1 «Апарат місцевої ради та її виконавчого комітету» 

цифру 17 замінити на цифру 9; 

3) у пункті 2.12 розділу 2 «Структурні підрозділи апарату міської ради та 

виконавчого комітету» цифру 19 замінити на 21; 

4) у розділі 4 «Робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів» цифру 37 замінити  на 17,5; 
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5) у пункті 4.2 розділу 4 «Робітники, зайняті обслуговуванням органів 

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів» цифру 22 замінити  на 4;  

6)  у пункті 4.3 розділу 4 «Робітники, зайняті обслуговуванням органів 

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів» цифру 3 замінити  на 0;  

7)  у пункті 4.5 розділу 4 «Робітники, зайняті обслуговуванням органів 

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів» цифру 2 замінити  на 3,5;  

8) Загальну цифру 143 замінити на 117,5.                             

2. Внести зміни до пункту 2 рішення першої сесії восьмого скликання від 18 

листопада 2020 року №5 «Про затвердження структури апарату ради та її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» зі змінами, а саме: 

- цифру 143 замінити на 117,5.                             

3.  Дане рішення набуває чинності з 01 листопада 2021 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та 

місцевого самоврядування (Савенко О.Ю.). 

 

Міський голова                                                                      Галина БІЛЕЦЬКА   


