
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2021 року                 смт Краснокутськ             №   - VIII 

 

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, відповідно до подання Сергія ЗАЙЦЯ, заступника 

селищного голови з питань діяльності  виконавчих органів селищної ради від 

05.01.2022 № 26/3 щодо внесення змін до структури апарату Краснокутської 

селищної ради, загальної чисельності працівників апарату селищної ради та їх 

виконавчих органів,  у зв’язку з виробничою необхідністю, 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). 

 

2. Внести зміни до структури  апарату селищної ради: 

 

2.1. В структурі відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради: 

- вивести посаду «заступник начальника відділу» - одну штатну одиницю; 

- ввести посаду «головний спеціаліст» та в графі кількість штатних 

одиниць цифру «4» замінити на цифру «5»; 

 



3 Внести зміни до штатного розпису апарату Краснокутської селищної 

ради: 

3.1 Вивести посаду: 

- заступника начальника відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології  – одну штатну одиницю. 

 

3.2.Ввести посаду: 

- головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології  – одну штатну одиницю.  

 

4. Начальнику відділу роботи з персоналом апарату селищної ради Олені 

НІКОЛАЄНКО здійснити в установленому законодавством порядку всі 

необхідні заходи, пов’язані з внесеними змінами до структури апарату 

селищної ради та штатного розпису апарату селищної ради. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову 

Ірину КАРАБУТ. 

 

 

Краснокутський селищний голова                                          Ірина КАРАБУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список 

         осіб, які завізували  проєкт  рішення селищної  ради  

 

«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) 

 

 

від _________________2021 року № _______   
 

Автор проєкту:  Олена НІКОЛАЄНКО  - начальник відділу роботи з 

персоналом апарату селищної ради 

 
                                                                                              

№ 

п/п 

Власне ім’я  

ПРІЗВІИЩЕ 

Посада Дата візи Підпис 

1. Валентина 

ОВЧАРЕНКО 

Секретар ради    

2. Сергій МОЦИК Перший заступник 

селищного голови  

  

3. Сергій ЗАЄЦЬ Заступник селищного 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів                   

  

4. Валерій САМІЛО Начальник  відділу 

правового забезпечення 

апарату селищної ради 

  

5. Надія ПІСНА Начальник фінансового 

управління селищної ради 

  

6. Олена 

НІКОЛАЄНКО 

Начальник відділу роботи з 

персоналом апарату 

селищної ради 
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