
        
 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

«08» квітня 2021року                                                                                              № 366 - VІІІ 

Про внесення змін в рішення Саф’янівської  

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

від 24.12.2020 року №124-VІІІ «Про затвердження  

структури та штатної чисельності Саф’янівської  

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

 

Відповідно до пунктів 5, 6 частини 1 статті 26, статті 42, частини першої статті 54, 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із 

виробничою необхідністю, з метою якісної організації роботи та приведення у 

відповідність структури, затвердженої рішення третьої сесії від 24. 12. 2020 року № 124 – 

VІІІ «Про затвердження структури та штатної чисельності Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району 

Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Скоротити граничну чисельність комунального підприємства Саф’янівської 

сільської ради «Будівельник» на 10,5 штатних одиниць. 

2. Ліквідувати відділ житлово-комунального господарства, капітального будівництва, 

архітектури та транспорту Саф’янівської сільської ради. 

3. Створити управління житлово-комунального господарства, капітального 

будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради, як 

юридичну особу публічного права. 

4. Створити сектор містобудування та архітектури Саф’янівської сільської ради. 

5. Перейменувати відділ з питань надання адміністративних послуг та державної 

реєстрації Саф’янівської сільської ради на відділ Центр надання адміністративних 

послуг Саф’янівської сільської ради. 

6. Перейменувати посаду начальник ВОБ на завідувач військово-обліковим бюро. 

7. Вивести із складу сектору інформаційної діяльності апарату Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області посаду завідувач військово-обліковим 

бюро - 16 штатних одиниць.  

8. Ввести до складу відділу організаційно-кадрової роботи апарату Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області посаду завідувач військово-

обліковим бюро – 16 штатних одиниць. 

9. Скоротити наступні посади відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 

Саф’янівської сільської ради: 

9.1. кочегар – 0,5 шт. од., 

9.2. опалювач – 1,75 шт. од., 

9.3. спеціаліст з обліку – 4 шт. од. 



10. Ввести до складу відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 

Саф’янівської сільської ради наступні посади:  

10.1. сторож – 6 шт. од.,  

10.2. механік – 0,5 шт. од. 

11. Затвердити структуру та граничну чисельність працівників апарату та виконавчих 

органів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(додаток 1) 

12. Дане рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

вступає в дію з моменту прийняття. 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного та інвестиційного розвитку. 

 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                       Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток 1 

Затверджено 

рішенням Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

від 08 квітня 2021 року № 366 -VІІІ 
 

Структура та штатна чисельність  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 
 

№ Назва підрозділу, найменування посад Кількість  

штатних одиниць 

І. Керівництво 

1 Сільський голова 1 

2. Секретар сільської ради 1 

3. Перший заступник сільського голови 1 

4. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

2 

5. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

сільської ради 

1 

6. Староста 15 

ІІ. Апарат сільської ради 

Відділ фінансово-господарського забезпечення 

1. Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

2. Головний спеціаліст – бухгалтер 4 

3. Спеціаліст з обліку 11 

4. Водій  3,5 

5. Прибиральник службових приміщень 10,5 

6. Сторож  36 

7. Механік  0,5 

Відділ організаційно-кадрової роботи 

1. Начальник відділу 1 

2. Головний спеціаліст 3 

3. Завідувач військово-обліковим бюро 16 

4. Оператор комп’ютерного набору 1 

Загальний відділ 

1. Начальник відділу 1 

2. Головний спеціаліст 2 

3. Діловод 16 

4. Секретар керівника 17 

Відділ юридичного забезпечення та з питань запобігання та виявлення корупції 

1. Начальник відділу 1 

2. Головний спеціаліст 2 

Сектор інформаційної діяльності 

1. Завідувач сектору 1 

2. Головний спеціаліст 1 

ІІІ. Виконавчі органи сільської ради 

Трудовий архівний відділ 

1. Начальник відділу 1 

Всього  1 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

1. Начальник відділу 1 

2. Адміністратор 4 

3. Державний реєстратор 2 



1. Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, 

оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами виконавчого комітету 

1 

Відділ сільського господарства та економіки 

1. Начальник відділу 1 

2. Головний спеціаліст 3 

Сектор містобудування та архітектури 

1. Завідувач сектору – головний архітектор 1 

2. Головний спеціаліст 1 

Відділ земельних відносин та екології 

1. Начальник відділу 1 

2. Головний спеціаліст 3 

3. Спеціаліст з земельних питань 15 

ІV. Інші виконавчі органи 

1. Фінансове управління 11 

2. Управління освітою 45 

3. Управління житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, дорожнього господарства та 

інвестицій 

121 

3. Відділ культури, молоді, туризму та спорту 16 

4. Служба у справах дітей 4 

5 Відділ соціального захисту населення 19 

 


