
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

03 серпня 2021 року                м. Корюківка                         № 89 

 

Про внесення змін до штатного розпису  

Корюківської міської ради та індексацію 

заробітної плати 

  

Відповідно до змін до постанови Кабінету Міністрів України від                

09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 

та інших органів», внесених постановою Кабінету Міністрів України від  28 

липня 2021 року № 783 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2006 р. № 268», яка набрала чинності з 03 серпня 2021 

року: 

 

1. Внести зміни в штатний розпис Корюківської міської ради та 

встановити наступні посадові оклади: 

Міський голова 15000,00 

Перший заступник міського голови 12500,00 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

12000,00 

Секретар міської ради 12000,00 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                          

12000,00 

Староста 11200,00 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер 

7000,00 

Начальник загального відділу 7000,00 

Начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму 

7000,00 

Начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор 

7000,00 

Начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна 

7000,00 

Начальник відділу архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства – головний 

7400,00 



архітектор 

Начальник відділу надання адміністративних 

послуг 

7000,00 

 

Завідувач сектору державної реєстрації – 

державний реєстратор 

6050,00 

Завідувач сектору адміністративних послуг – 

адміністратор 

6050,00 

Завідувач сектору реєстрації місця проживання 6050,00 

Начальник служби у справах дітей 7400,00 

Адміністратор 5400,00 

Головний спеціаліст 5200,00 

Головний спеціаліст – державний реєстратор 5200,00 

Провідний спеціаліст 4950,00 

Державний реєстратор 5400,00 

Спеціаліст 1 категорії 4850,00 

Спеціаліст 4600,00 

Діловод 4300,00 

Оператор комп’ютерного набору 4300,00 

 

2. Зазначені зміни ввести в дію з 03 серпня 2021 року. 

 

3. Проводити індексацію заробітної плати працівникам в межах 

прожиткового мінімуму, установленого для працездатних  осіб відповідно до 

Закону України від 03.07.1991 року № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових 

доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів 

населення, затвердженим Постановою КМУ від 17.07.2003 року №1078 (зі 

змінами). 

 

 

Міський голова        Р.АХМЕДОВ 

 

 


