
                                                                                                     
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 98

27 січня 2021 року                             5 сесія 8 скликання

Про  затвердження  структури  та   чисельності апарату 
Лука-Мелешківської   сільської   ради,  її   виконавчого 
комітету, виконавчих органів ради, комунальних закладів 
та установ (у новій редакції)

Враховуючи розпорядження Лука-Мелешківського сільського голови №
138 від 23.12.2020 року та керуючись ст.25, п.5 ч.1 26, ч.1 ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до структури та чисельності виконавчих органів Лука-
Мелешківської сільської ради (юридичні особи), згідно додатків 2,3 до
рішення Лука-Мелешківської сільської ради 03 сесії 8 скликання № 59
від 24.12.2020, виклавши його в наступній редакції (додаються).

        Сільський голова                                         Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 2 
до рішення 5 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 98  від 27.01.2021 року

Структура та чисельність 
виконавчих органів Лука-Мелешківської сільської ради (юридичні особи)

№
п/п Структура кількість штатних

одиниць
1. Фінансовий відділ 4 
2 Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я
4,5

3 Служба у справах дітей 2,5
4 Відділ управління майном та будівництва 7

5 Відділ освіти та культури 12

6 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 1

Всього: 31

  Секретар сільської ради                                             Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 3 
до рішення 5 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 98  від 27.01.2021 року

Структура та чисельність закладів загальної середньої освіти

№ п\п структура Кількість штатних
одиниць

1 Комунальний заклад «Заклад загальної 
середньої освіти – ліцей Лука-Мелешківської 
сільської ради»

85,32

2 Прибузька філія комунального закладу 
«Заклад загальної середньої освіти – ліцей 
Лука-Мелешківської сільської ради»

43,62

3 Яришівська філія комунального закладу 
«Заклад загальної середньої освіти – ліцей 
Лука-Мелешківської сільської ради»

37,98

4 Іванівська філія комунального закладу 
«Заклад загальної середньої освіти – ліцей 
Лука-Мелешківської сільської ради»

26,75

5 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Пилява 27,85

6 Комунальний заклад «Хижинецький ліцей» 40,75

7 Сокиринецька  філія Комунального закладу 
«Хижинецький ліцей» 

26,53

8 Приватне підприємство «Заклад освіти 
«Джерело мудрості»» 

58,0

Всього 346,8

Секретар сільської ради                                                     Оксана ШЕВАНЮК


