
                                         

УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт РІШЕННЯ № 

30 липня 2021 року                                              12 позачергова сесія 8 скликання

Про внесення змін в рішення сільської ради від 16.07.2021р № 500 «Про 
затвердження структури та чисельності  апарату Лука-Мелешківської 
сільської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів ради, 
комунальних закладів та установ на 2021 рік (у новій редакції)»

З  метою  упорядкування  структури  та  підвищення  ефективності
управління  виконавчими  органами  сільської  ради,апарату  сільської  ради,
керуючись  ст.ст.  25,  26,  59  Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сільської ради від 16.07.2021 р №500 «Про

затвердження структури та чисельності  апарату Лука-Мелешківської
сільської  ради,  її  виконавчого  комітету,  виконавчих  органів  ради,
комунальних закладів та установ на 2021 рік (у новій редакції)» ,  а
саме затвердити структуру та чисельність : 

1.1 Додаток до рішення «Апарату Лука-Мелешківської сільської ради та
її  виконавчого  комітету  (додаток  1)»  викласти  у  новій  редакції  та
ввести в дію з 01.08.2021 року.

1.2 Додаток  до  рішення  «Виконавчих  органів  Лука-Мелешківської
сільської  ради   (юридичних  осіб)  (додаток  2 викласти  у  новій
редакції та ввести в дію з 01.08.2021року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку Бондар В.М..

Сільський голова                                                             Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1
до рішення 12 сесії 8 скликання

Лука-Мелешківської сільської ради
№ ____ від 30.07.2021 року

Структура та чисельність 

апарату Лука-Мелешківської сільської ради та її виконавчого комітету 

№

з/п Назва структурного підрозділу

Кількість 
штатних 
одиниць

1. Керівництво 5

2. Відділ  бухгалтерського обліку та звітності 3

3 Відділ адміністративних послуг 9

 4. Загальний відділ 4,5

 5. Юридичний відділ 3

6. Центр надання адміністративних послуг 8

7. Сектор земельних відносин 2

Всього: 34,5

Секретар сільської ради                                              Оксана ШЕВАНЮК

     



Додаток 2 
до рішення 12 сесії 8 скликання

Лука-Мелешківської сільської ради
№ ____ від 30.07.2021 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

5,5

3 Служба у справах дітей 2,5

4
Відділ управління майном та будівництва

5

5
Відділ освіти та культури 

12
Всього: 29

     
Секретар сільської ради                                         Оксана ШЕВАНЮК
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