
Краснокутська селищна рада 

Богодухівського району  

Харківської області 

Х сесія VIII скликання 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

від  14 липня  2021 року                                                                  № ____ - _____ 

 

Про внесення змін до рішення Краснокутської  

селищної ради від 01 грудня 2020 року № 8 –VIIІ 

 «Про затвердження структури апарату  

Краснокутської селищної ради та її виконавчих органів»  

(зі змінами) 

 
Розглянувши пропозиції Краснокутського селищного голови щодо 

внесення змін до структури апарату та виконавчих органів Краснокутської 

селищної ради, загальної чисельності працівників апарату ради та їх 

виконавчих органів, наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 01.04.2021 № 677 «Про затвердження 

професійного стандарту «Начальник служби персоналу (органи місцевого 

самоврядування)», керуючись статтями 11, 25, 26, 42, 54 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Краснокутської селищної ради від 01 грудня 

2020 року № 8 –VIIІ  «Про затвердження структури апарату Краснокутської 

селищної ради та її виконавчих органів» (зі змінами), виклавши додаток до 

нього у новій редакції (додається) з 01 серпня 2021 року. 

 

1.1. Реорганізувати відділ кадрової роботи, з питань організаційно-

інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю зі штатною 

чисельністю 7 одиниць у: 

- відділ персоналу зі штатною чисельністю 3 штатні одиниці;  

- відділ з питань організаційно-інформаційного забезпечення та зв’язків з 

громадськістю  зі штатною чисельністю 4 штатні одиниці.  

 

1.2. В структурі відділу фінансово-господарського забезпечення апарату : 

- вивести посаду «оператор комп'ютерного набору» - одну штатну 

одиницю; 

- в графі кількість штатних одиниць цифру «27» замінити на цифру «26». 

 

1.3. В структурі відділу житлово-комунального господарства,  

благоустрою, транспорту та екології апарату: 



- вивести посаду «головний спеціаліст» - одну штатну одиницю  та  в 

графі кількість штатних одиниць цифру «5» замінити на цифру «4», 

- в графі кількість штатних одиниць цифру «8» замінити на цифру «7». 

 

1.4. В структурі відділу  земельних відносин апарату: 

- ввести посаду «головний спеціаліст» - одну штатну одиницю  та  в графі 

кількість штатних одиниць цифру «4» замінити на цифру «5», 

- в графі кількість штатних одиниць цифру «6» замінити на цифру «7». 

 

2. Внести зміни до штатного розпису апарату селищної ради : 

2.1.Вивести посади: 

- начальника відділу кадрової роботи, з питань організаційно-

інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю – одну штатну 

одиницю; 

- головного спеціаліста відділу кадрової роботи, з питань організаційно-

інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю – чотири  штатні 

одиниці; 

- спеціаліста І категорії відділу кадрової роботи, з питань організаційно-

інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю – одну  штатну 

одиницю; 

- інспектора відділу кадрової роботи, з питань організаційно-

інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю – одну  штатну 

одиницю. 

- оператора комп’ютерного набору відділу фінансово-господарського 

забезпечення –одну штатну одиницю, 

- головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства,  

благоустрою, транспорту та екології апарату - одну штатну одиницю. 

 

2.2. Ввести посади: 

- начальника відділу персоналу – одну штатну одиницю; 

- головного спеціаліста відділу персоналу – одну штатну одиницю; 

- інспектора відділу персоналу – одну штатну одиницю. 

- начальника відділу з питань організаційно-інформаційного забезпечення 

та зв’язків з громадськістю – одну штатну одиницю; 

-головного спеціаліста відділу з питань  організаційно-інформаційного 

забезпечення та зв’язків з громадськістю –  дві штатні одиниці; 

-спеціаліста І категорії відділу з питань організаційно-інформаційного 

забезпечення та зв’язків з громадськістю - одну штатну одиницю. 

-начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту – одну штатну 

одиницю, 

-головного спеціаліста  відділу у справах сім'ї, молоді та спорту – одну 

штатну одиницю, 

- інспектора  відділу у справах сім'ї, молоді та спорту – одну штатну 

одиницю, 



-головного спеціаліста відділу земельних відносин – одну штатну 

одиницю. 

 

3. Реорганізувати виконавчий орган зі статусом юридичної особи 

публічного права - відділ освіти, молоді та спорту селищної ради зі штатною 

чисельністю 27,5 одиниць  у:  

- виконавчий орган зі статусом юридичної особи публічного права - 

відділ освіти селищної ради зі штатною чисельністю  25,5 штатні одиниці;  

- відділ  сім'ї, молоді та спорту селищної ради, у складі апарату селищної 

ради, зі штатною чисельністю 3 штатні одиниці.  

 

4. В структурі відділу житлово-комунального господарства,  

благоустрою, транспорту та екології. який утворюється з 01 січня 2022 року: 

- вивести посаду «головний спеціаліст» - одну штатну одиницю  та  в 

графі кількість штатних одиниць цифру «4» замінити на цифру «3», 

- в графі кількість штатних одиниць цифру «8» замінити на цифру «7». 

 

5. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення  апарату 

селищної ради-головному бухгалтеру Наталії ШВЕД, начальнику відділу 

кадрової роботи, з питань організаційно-інформаційного забезпечення та 

зв'язків з громадськістю апарату селищної ради Олені НІКОЛАЄНКО, 

начальнику відділу освіти селищної ради  Тетяні КРАЛІ, начальнику відділу 

сім»ї, молоді та спорту селищної ради  здійснити в установленому 

законодавством порядку всі необхідні заходи, пов’язані з внесеними змінами до 

структури селищної ради та штатного розпису апарату селищної ради. 

 

6. Начальнику фінансового управління селищної ради Надії ПІСНІЙ 

внести зміни в розпис асигнувань селищного бюджету на 2021 рік по  селищній 

раді . 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Краснокутський селищний голова                                          Ірина КАРАБУТ 

 

 

 

 



                                                                                             Додаток  № 1 до 

                                                                                             Рішення сесії селищної ради   

                                                                                              Від   №  

                                                        

Структура апарату та виконавчих органів 

Краснокутської селищної ради     

 
 

Назва     посади 

Кількість  

штатних  

одиниць 

Апарат селищної ради  

  

 Селищний голова  1 

 Секретар ради 1 

 Перший заступник голови 1 

 Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 2 

 Керуючий справами виконавчого комітету 1 

  

Відділ фінансово-господарського забезпечення 26 

Начальник відділу-головний бухгалтер 1 

Головний спеціаліст  4 

Інспектор 1 

Секретар керівника 2 

Прибиральник службових приміщень 4 

Завідувач господарства 1 

Водій автотранспортних засобів 2 

Відповідальний черговий 1 

Сторож 9 

Прибиральник територій 1 

  

Загальний відділ 3 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

  

Відділ персоналу  3 

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст 1 

Інспектор 1 

  

Відділ з питань організаційно-інформаційного забезпечення та зв'язків 

з громадськістю 

4 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

Спеціаліст 1 категорії 1 

  

Відділ комунальної власності 3 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

  

Відділ правового забезпечення 3 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 



Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 

роботи 

2 

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст 1 

  

Сектор містобудування, архітектури та будівництва  2 

Завідувач сектору, головний архітектор  1 

Головний спеціаліст 1 

  

Відділ житлово-комунального господарства,  благоустрою, транспорту 

та екології  (ліквідовується 31 грудня 2021 року) 

7 

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу  1 

Головний спеціаліст  4 

Діловод 1 

  

Відділ земельних відносин  7 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 5 

Спеціаліст 1 категорії 1 

  

Відділ "Центр надання адміністративних послуг" 18 

Начальник відділу, адміністратор  1 

Заступник начальника відділу, адміністратор 1 

Адміністратор 14 

Головний спеціаліст 2 

  

Сектор державної реєстрації 3 

Завідувач сектору, державний реєстратор 1 

Державний реєстратор 2 

  

Відділ соціального захисту населення 3 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

  

Відділ стратегічного розвитку та  муніципальних ініціатив  4 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 3 

  

Архівний сектор 2 

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст 1 

  

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту  3 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

Інспектор  1 

  

Старостинські території 67,5 

Старости 12 

Діловод 11 

Кур'єр 5 



Інспектор з військового обліку  3 

Прибиральник службових приміщень 7 

Водій автотранспортних засобів 4 

Опалювач 2,5 

Сторож 3 

Робітник з благоустрою 20 

  

Виконавчі органи зі статусом юридичних осіб публічного права 

Відділ освіти 25,5 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний спеціаліст 1 

Секретар керівника 1 

Водій 1 

Централізована бухгалтерія 12 

Головний бухгалтер 1 

Заступник головного бухгалтера 1 

Бухгалтер  9 

Економіст  1 

Група по господарському обслуговуванню 8,5 

Начальник 1 

Інженер з охорони праці 1 

Інженер 1,5 

Економіст 1 

Юрисконсульт 1 

Механік 0,5 

Агент з постачання 1 

Прибиральник службових приміщень 0,5 

Двірник 0,5 

Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків 0,5 

  

Відділ культури та туризму 8 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

Централізована бухгалтерія 5 

Головний бухгалтер 1 

Бухгалтер 1 категорії 3 

Бухгалтер 111 категорії 1 

  

Фінансове управління  9 

Начальник управління 1 

Заступник начальника управління  1 

Відділ бюджету та доходів  4 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 3 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 3 

Начальник відділу - головний бухгалтер 1 

Головний спеціаліст 2 

  

Служба у справах дітей 4 

Начальник служби 1 

Спеціаліст 1 категорії 1 



Сектор усиновлення та сімейних форм виховання  

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст 1 

  

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології (утворюється з 01 січня 2022 року) 

7 

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу  1 

Головний спеціаліст-головний бухгалтер 1 

Головний спеціаліст  3 

Діловод 1 

  

  Всього 213 

    

 


