
 

 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 20 червня   2019  року                                                              № 

 

 

Про внесення змін до  

структури та штатного розпису 

Музиківської сільської ради 

 

Про внесення змін до штатного розпису Музиківської сільської ради Заслухавши 
сільського голову щодо внесення змін до штатного розпису апарату сільської ради, керуючись 
ст. 26, 34, 42, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », сесія сільської ради  

 
ВИРІШИЛА :  
Враховуючи рекомендації по результатам здійсненної перевірки Управління 

Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області та з метою удосконаленням 
організаційної структури та штатного розпису апарату Музиківської сільської ради з 01 липня 
2019 року: 

1. Реорганізувати (згідно Додатку 1): 
1.1. Сектор з питань кадрової роботи, діловодства та звернень громадян в 

Організаційний відділ Музиківської сільської ради з чисельністю 6 одиниць; 
1.2. Сектор з питань землеустрою, екології та агропромислового розвитку у відділ 

земельних відносин та розвитку інфраструктури з чисельністю 6 одиниць; 
1.3. Сектор освіти та гуманітарного розвитку у відділ освіти та гуманітарного 

розвитку з чисельністю 5 одиниць; 
1.4. Сектор соціального захисту та медичного обслуговування населення у Відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» з чисельністю 8 одиниць. 
2. Затвердити зміни до структури та штатного розпису сільської ради згідно 

Додатків 2 і 3. 
3. Додатки 1,2,3 вважати невід’ємною частиною даного рішення. 
4. Насоновій Ж.Ж попередити працівників про наступну зміну істотних умов 

праці, розробити положення про відділи, посадові інструкції, підготувати розпорядження та 
здійснити переведення працівників (в разі їх згоди)  на відповідні посади (зазначені у Додатках 
до цього рішення) згідно чинного законодавства.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
соціальноекономічного розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (Голова 
Шнирук І.В.).  

 
Сільський голова                                            С.Н. Лейбзон 

  



Додаток 1 
До Рішення сесії  

від 20.06.2019 р. № 
 

Пояснювальна записка 
 

У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів в апараті Музиківської сільської 
ради: 

1. Скоротити посади:  
1.1. завідувача сектору з питань кадрової роботи, діловодства та звернень громадян; 
1.2. завідувача сектору з питань землеустрою, екології та агропромислового 

розвитку; 
1.3. завідувача сектору освіти та гуманітарного розвитку; 
1.4. завідувача сектору з питань землеустрою, екології та агропромислового 

розвитку;  
1.5. спеціаліста І категорії з питань діловодства, звернень громадян та публічної 

інформації сектору з питань кадрової роботи, діловодства та звернень громадян; 
1.6. спеціаліста І категорії з питань військового обліку та реєстрації місця 

проживання сектору з питань кадрової роботи, діловодства та звернень громадян; 
1.7. спеціаліст ІІ категорії з питань діловодства, звернень громадян та військового 

обліку сектору з питань кадрової роботи, діловодства та звернень громадян; 
1.8. спеціаліста І категорії з адміністрування інформаційних систем та публічної 

інформації сектору з питань кадрової роботи, діловодства та звернень громадян; 
1.9. головного спеціаліста із землекористування та екології сектору з питань 

землеустрою, екології та агропромислового розвитку; 
1.10. провідного спеціаліста з агропромислового розвитку та економіки сектору з 

питань землеустрою, екології та агропромислового розвитку; 
1.11. інспектора з питань землекористування та екології сектору з питань 

землеустрою, екології та агропромислового розвитку; 
1.12. спеціаліста ІІ категорії з питань освіти та гуманітарного розвитку сектору освіти 

та гуманітарного розвитку; 
1.13. інспектора з питань молодіжної політики сектору освіти та гуманітарного 

розвитку; 
1.14. спеціаліста І категорії з питань молодіжної політики сектору освіти та 

гуманітарного розвитку; 
1.15. спеціаліста ІІ категорії з питань соціальної роботи сектору соціального захисту 

та медичного обслуговування населення; 
 
1.16. інспектора, фахівця з питань соціальної роботи сектору соціального захисту та 

медичного обслуговування населення; 
1.17. провідного спеціаліста з муніципальних ініціатив та інвестицій; 
1.18. державного інспектора праці, спеціаліста з промислової безпеки та охорони 

праці; 
1.19. інспектора з розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

енергоефективності; 
1.20. державного реєстратора; 
1.21. інспектора з благоустрою; 
1.22. інспектора з питань громадської безпеки, громадського помічника дільничного 

інспектора; 
1.23. спеціаліста з надання юридичної послуг. 
 
2. Увести посади: 
2.1. начальника організаційного відділу; 



2.2. начальника відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури; 
2.3. начальника відділу освіти та гуманітарного розвитку; 
2.4. начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»; 
2.5. провідного спеціаліста з питань діловодства, звернень громадян та публічної 

інформації організаційного відділу; 
2.6. спеціаліст ІІ категорії з питань діловодства, звернень громадян та військового 

обліку організаційного відділу; 
2.7. спеціаліста зі зв’язків з громадськістю та публічної інформації організаційного 

відділу; 
2.8. інспектора з питань громадської безпеки, громадського помічника дільничного 

інспектора організаційного відділу (2 одиниці); 
2.9. головного спеціаліста з економіки та агропромислового розвитку бухгалтерсько-

фінансового відділу; 
2.10. спеціаліста І категорії з освіти та гуманітарного розвитку відділу освіти та 

гуманітарного розвитку (2 одиниці); 
2.11. спеціаліста І категорії з молодіжної політики відділу освіти та гуманітарного 

розвитку; 
2.12. інспектора з культури відділу освіти та гуманітарного розвитку; 
2.13. адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»; 
2.14. державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» (3 

одиниці); 
2.15. провідного спеціаліста з питань військового обліку та реєстрації місця 

проживання відділу «Центр надання адміністративних послуг»; 
2.16. спеціаліста І категорії із соціальної роботи відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 
2.17. спеціаліста ІІ категорії з питань соціальної роботи відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 
2.18. спеціаліста з надання юридичних послуг відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 
2.19. головного спеціаліста із землекористування та екології відділу земельних 

відносин та розвитку інфраструктури; 
2.20. інспектора з питань землекористування та екології відділу земельних відносин 

та розвитку інфраструктури; 
2.21. головного спеціаліста з муніципальних ініціатив та інвестицій відділу земельних 

відносин та розвитку інфраструктури; 
2.22. інспектора з розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

енергоефективності відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури; 
2.23. інспектора з благоустрою відділу земельних відносин та розвитку 

інфраструктури. 
 
 
 
 
       Сільський голова                                              С.Н. Лейбзон 

 
 


