
 

 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ №2   
 

 

Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 

року №1115-VIII «Про затвердження структури та загальної чисельності  

апарату Арцизької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік»  

 

 

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

самоврядування в Україні», статтею 4 Закону України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», з урахуванням змін, внесеними 

рішеннями Арцизької міської ради від 21 січня 2022 року № 1137-VIII та від 18 

лютого 2022 року №1219-VIII,  з метою забезпечення виконавчих функцій і 

повноважень органу місцевого самоврядування у межах, визначених 

законодавчими актами України, впорядкування структури та загальної 

чисельності апарату Арцизької міської ради та її виконавчих органів, Арцизька 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 року № 

1115-VIII  «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Арцизької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік», а саме: ввести 

до складу Служби у справах дітей апарату Арцизької міської ради одну 

штатну одиницю «Головний спеціаліст» та одну штатну одиницю 

«Провідний спеціаліст». 

 

2. Затвердити з 15 серпня 2022 року структуру і загальну чисельність апарату 

Арцизької міської ради у кількості 81 штатна одиниця. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності. 
 

Проект підготовлено керуючим справами  

виконавчого комітету Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аркуш погодження до проекту рішення  

 

Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 

року №1115-VIII «Про затвердження структури та загальної чисельності  

апарату Арцизької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік»  

 

 

Секретар ради                                           ___________     Ольга ДОБРЯКОВА 

«____»___________ 2022 року 

 

 

Перший заступник  міського голови         __________    Тетяна БАХЧЕВАН 

«___» ______________ 2022 року 

 

 

Заступник міського голови          __________    Оксана СТОЯНОВА 

«___» ______________ 2022 року 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету                                                      __________     Олександр МАЛЄВ 

«___» ______________ 2022 року 

 

Начальник служби у справах 

дітей                                                            __________     Олена ЧЕБАН 

«___» ______________ 2022 року 

 

Начальник юридичного відділу               __________     Анастасія СТАНКОВА 

«___» ______________ 2022 року 

 

 

 

Підпис виконавця, який готував  

проект рішення                                                  __________     Лариса ЛАБУНЕЦЬ 

«___» ______________ 2022 року 

 

 

 


