
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

   

«09» грудня 2021 року       смт Краснокутськ            №   - VIII 

 

Про внесення змін до рішення Краснокутської  

селищної ради від 23 лютого 2021 року № 226 –VIIІ 

 «Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ  

«КРАСНОКУТСЬКИЙ  ТРУДОВИЙ АРХІВ»  

Краснокутської селищної ради  

Богодухівського району Харківської області»  

 
Відповідно до наказу Міністерства юстиції № 3327/5  від 15 листопада 

2011 року «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі 

Єдиної тарифної сітки» для упорядкування структури комунальної установи 

«КРАСНОКУТСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ», керуючись  статтями 25, 26  ч.1  

п. 5, 42 ч. 4 п. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни до рішення Краснокутської селищної ради від 23 лютого 

2021 року № 226 –VIIІ  «Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КРАСНОКУТСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ» Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області» виклавши додаток до нього у 

новій редакції (додається). 

2. В структурі КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «КРАСНОКУТСЬКИЙ 

ТРУДОВИЙ АРХІВ» Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області: 

2.1. Вивести посади:  

-«головний бухгалтер» - одну штатну одиницю, 

- «головний архівіст» - одну штатну одиницю. 

2.2.ввести посади: 

-«провідний бухгалтер» - одну штатну одиницю; 

-«провідний архівіст» - одну штатну одиницю. 

3. Начальнику фінансового управління селищної ради Надії ПІСНІЙ 

затвердити розпис асигнувань  комунальної установи «Краснокутський 

трудовий архів» Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області» на 2022 рік.  

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Краснокутський селищний голова                                          Ірина КАРАБУТ 
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