
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

30 червня 2021 року                                                                                                          № 909 - VІІІ 

 

Про внесення змін до рішення  

Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області  

від 24.12.2020 року №123-VІІІ «Про створення  

відділу культури, молоді, туризму та спорту  

та  затвердження Положення про відділ  

культури, молоді, туризму та спорту  

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», рішення третьої сесії 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області   

від 24. 12. 2020 року № 123 – VІІІ «Про створення відділу культури, молоді, туризму та спорту 

та  затвердження Положення про відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області», рішення четвертої сесії Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29.01.2021 року № 170 – VІІІ «Про 

затвердження Програми розвитку культури Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021-2025 роки», у зв’язку з виробничою необхідністю, з метою 

раціонального розподілу функціональних обов’язків  у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, 

молодіжної політики та присвоєння багатодітним жінкам почесного  звання «Мати-героїня»,  

Саф’янівської сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до структури відділу культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, а саме:  

- З 01.07.2021 року ввести додатково посаду головного спеціаліста в структуру відділу 

культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області у кількості однієї штатної одиниці  (Додаток 1). 

2. Централізованій бухгалтерії Відділу культури, молоді, туризму та спорту  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області внести відповідні зміни до 

структури та штатного розпису, передбачити витрати на його утримання,  відповідно 

чинного законодавства 

3. 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 

до рішення від 30.06.2021 р. 

№ 909 - VІІІ 

 

СТРУКТУРА 

ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ,  МОЛОДІ,  ТУРИЗМУ ТА СПОРТУ САФ’ЯНІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

НА 01.05.2021 РОКУ 

 
№ 

з/п 
Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад 

1. Начальник відділу 1 

2. Головний спеціаліст  4 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ  З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, ТУРИЗМУ ТА СПОРТУ САФ’ЯНІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1. Головний бухгалтер 1 

2. Заступник  головного бухгалтера 1 

3. Бухгалтер   6 

4. Спеціаліст з кадрової роботи 2 

5. Прибиральник службових приміщень 1 

6. Водій 1 

 ВСЬОГО: 17 

 


