
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

08 грудня 2020 року № 6

Про затвердження структури виконавчих 
органів ради, загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих органів

Беручи до уваги пропозицію селищного голови та відповідно до пунктів 5, 
6 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні,

СЕЛИЩНА РАДА 
В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити структуру виконавчих органів, загальну чисельність апарату 
Володимирецької селищної ради та її виконавчих органів в кількості 111 
штатних одиниць згідно додатку, що додається.

2. Затвердити граничну чисельність робітників Володимирецької селищної 
ради в кількості ЗО штатних одиниць.

3. Витрати на утримання виконавчих органів, апарату селипщої ради та її 
виконавчого комітету здійснювати згідно з чинним законодавством у межах 
видатків, які передбачені у селищному бюджеті на утримання виконавчих 
органів, апарату селищної ради та її виконавчого комітету на відповідний рік.

4. Рішення селищної ради № 1782 від 06.12.2019 року «Про загальну 
чисельність селищної ради» вважати таким, що втратило чинність.

5. Володимирецькій селищній раді здійснити заходи, передбачені статтями 32, 
49-2 Кодексу Законів про працю України, необхідні для виконання цього 
рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політиіш, охорони здоров'я, освіти.
культури, МОЛОДІ 1 спо 
заступника селищного

СЕЛИЩНИЙ голо

рішення -  на першого

В.КОВЕНЬКО



Додаток 
до рішення селищної ради 

від 08.12.2020 № 6

Організаційна структура Володимирецької селищної ради

Назва структурного підрозділу та посад
Кількість 

штатних одиниць

Селищний голова 1

Перший заступник селищного голови 1

Заступник селищного голови 2

Секретар ради 1

Відділ бухгалтерського обліку, звітності, компютерно - 
технічного та господарського забезпечення

16

Загальний відділ 6

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» та 
державної реєстрації

22

Відділ юридичної, регуляторної, організаційно-кадрової 
роботи

1

Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, 
житлово-комунального господарства, благоустрою» 
економіки, інвестицій, приватизації, комунальної 
власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 
населення, мобілізаційної роботи і охорони праці

26

Відділ надання соціальних послуг 5

Фінансовий відділ Володимирецької селищної ради 7

Відділ освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, 
молоді та спорту Володимирецької селищної ради

7

Комунальна Установа «Централізована бухгалтерія 
відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, 
молоді та спорту Володимирецької селищної ради»

10

В С Ь О Г О : 111

Ю.БЖІЩИК


