
АРЦИЗЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення Арцизької 

міської ради від 24 грудня 2020 року № 86-VIII 

«Про затвердження структури та загальної чисельності 

апарату Арцизької міської ради та її виконавчих 

органів на 2021 рік» 

 

 

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням Арцизької міської ради від 24 грудня 

2020 року №86-VІІІ «Про затвердження структури та загальної чисельності 

апарату Арцизької міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік»,  з метою 

забезпечення ефективної роботи юридичного відділу міської ради та з метою  

поліпшення умов праці працівників апарату міської ради, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 

року № 86-VIII  «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Арцизької міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік» (зі змінами , 

внесеними рішеннями міської ради від 22 лютого 2021 року № 199-VIII; від 16 

квітня 2021 року № 298- VIII; від 21 травня 2021 року № 347- VIII; від 20 

серпня 2021 року №629- VIІІ), а саме: 

1.1.  Ввести до складу юридичного відділу Арцизької міської ради 

додатково одну штатну одиницю «Головний спеціаліст». 

1.2. Ввести до групи господарського забезпечення відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-господарського забезпечення 

додатково на період опалювального сезону 1 штатну одиницю «Опалювач». 

  2. Затвердити з 01 листопада 2021 року Додаток №1 до рішення у новій 

редакції, в кількості 81 штатної одиниці. 

3. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-господарського 

забезпечення у зв’язку зі зміною структури апарату Арцизької міської ради та її 

виконавчих органів провести всі необхідні розрахунки та здійснити всі 

необхідні заходи у відповідності до положень чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності. 
 

 

Проект рішення підготовлений 

відділом бухгалтерського обліку, звітності  

та фінансово-господарського забезпечення 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1  

до рішення міської ради 

від «___»  вересня 2021 року 

№ _____-VIІI 

Структура та загальна чисельність   

апарату міської ради її виконавчих органів,  

та відокремлених структурних підрозділів 

 на 2021 рік 

(нова редакція з 1 листопада 2021 року) 

 Керівний склад міської ради 

1 Міський голова 1 

2 Перший заступник міського голови  1 

3 Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань 1 

4 Керуючий справами виконавчого комітету 1 

5 Секретар ради 1 

6 Староста 9 

 Виконавчі органи міської ради 

 Відділ бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-господарського 

забезпечення 

7 Начальник відділу - Головний бухгалтер 1 

8 Головний спеціаліст відділу  1 

9 Головний спеціаліст відділу  1 

10 Головний спеціаліст відділу  1 

 Група господарського забезпечення 

11 Комендант  1 

12 Водій 1 

13 Водій 1 

14 Водій 0,5 

15 Сторож 3 

16 Прибиральник службових приміщень 3 

17 Опалювач 2,5 

18 Двірник 1 

 Відділ організаційної та кадрової роботи 

19 Начальник відділу  1 

20 Головний спеціаліст по роботі з персоналом 1 

21 Головний спеціаліст  1 

22 Головний спеціаліст по зверненням громадян 1 

23 Головний спеціаліст з питань цивільного захисту 1 

24 Діловод 11 

 Відділ інформаційно-комунікаційних технологій  

та комп'ютерного забезпечення 

25 Начальник відділу  1 

26 Головний спеціаліст з комунікацій 1 

27 Головний спеціаліст з питань інформаційної політики 1 



28 Головний спеціаліст з питань інформаційних технологій 1 

 Юридичний відділ 

29 Начальник відділу  1 

30 Головний спеціаліст  2 

 Центр надання  адміністративних послуг 

31 Начальник центру 1 

32 Адміністратор 4 

33 Державний реєстратор юридичних та фізичних осіб  1 

34 Державний реєстратор майнових прав 4 

35 Головний спеціаліст 1 

Служба у справах дітей (з правами юридичної особи) 

36 Начальник служби у справах дітей 1 

37 Провідний спеціаліст 1 

 Відділ комунальної власності,земельних відносин  

та екологічних питань 

38 Начальник відділу  1 

39 Головний спеціаліст - інспектор з праці 1 

40 Головний спеціаліст  1 

 Відділ капітального будівництва,  житлово-комунального 

 господарства, архітектури, містобудування,  

транспорту та благоустрою  

41 Начальник відділу   1 

42 Головний спеціаліст - архітектор 1 

43 Головний спеціаліст з благоустрою 1 

44 Диспетчер 2 

Відділ економіки та інвестицій 

45 Начальник відділу 1 

46 Головний спеціаліст з інвестиційних проектів 1 

47 Головний спеціаліст 1 

 Відділ соціального захисту населення (з правами юридичної особи) 

48 Начальник відділу 1 

49 Головний спеціаліст 1 

50 Головний спеціаліст 1 

 Всього по апарату міської ради та її виконавчим органам 81 
 

 

 

 

 

 

 

 


