
 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

25 січня 2022 року м. Корюківка № 45-12/VIII 

 

Про затвердження структури та  

штатної чисельності  

 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого апарату міської ради, структурних підрозділів та забезпечення 

належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів, 

підпорядкованих міській раді та враховуючи пропозиції міського голови 

Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури та штатної чисельності виконавчого 

апарату та виконавчих органів міської ради, керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), п. 5 ст. 26, ст. 54 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність виконавчого апарату 

Корюківської міської ради, що додається.  

 

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення десятої сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 37-

10/VІІІ «Про затвердження структури та штатної чисельності».  

 

3. Встановити, що рішення набуває чинності з 01.02.2022 року. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста та постійну комісію міської ради з гуманітарних 



питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської   

ради восьмого скликання  

від 25 січня 2022 року № 45-12/VІІІ 

 

Структура та штатна чисельність виконавчого апарату  

Корюківської міської ради 

 

Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних 

посад 

Керівництво  

Міський голова 1 

Перший заступник міського голови  1 

Секретар міської ради 1 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 2 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 

Старости   15 

Разом 21 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності    

Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний  спеціаліст 3 

Разом 5 

Загальний відділ   

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

Провідний спеціаліст 1 

Спеціаліст 1 категорії 1 

Спеціаліст 1 

Оператор комп'ютерного набору 0,5 

Разом 6,5 

Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму   

Начальник відділу  1 

Провідний спеціаліст 2 

Разом 3 

Відділ земельних ресурсів та комунального майна   

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст 2 

Разом 3 

Юридичний відділ  



Начальник відділу - державний реєстратор 1 

Головний спеціаліст - державний реєстратор 1 

Головний спеціаліст 1 

Разом 3 

Відділ надання адміністративних послуг  

Начальник відділу   1 

Сектор державної реєстрації  

Завідувач сектору – державний реєстратор 1 

Державний реєстратор 5 

Сектор адміністративних послуг  

Завідувач сектору - адміністратор 1 

Адміністратор 5 

Діловод 17 

Сектор реєстрації місця проживання  

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст 1 

Спеціаліст І категорії 1 

Разом 33 

Технічні службовці  

Водій автотранспортних засобів 1 

Прибиральник службових приміщень  2 

Опалювач  15 

Всього: 92,5 

 

 

Секретар міської ради       Анастасія ПЛЮЩ 


