
 

 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

 сесія 

 
_____________ р.                          Летичів                                         №    
 

 

Про реорганізацію земельного відділу 

Летичівської селищної ради  

 

З метою впорядкування структури та загальної чисельності апарату 

виконавчих органів Летичівської селищної ради, керуючись пунктом 5 

частини 1 статті 26 та статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в України», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Реорганізувати земельний відділ Летичівської селищної ради шляхом 

приєднання до відділу будівництва та архітектури управління житлово-

комунального господарства, енергозбереження , благоустрою та 

громадського порядку Летичівської селищної ради. 

 

2. Вивести з штату Летичівської селищної ради посади: 

- начальник земельного відділу – 1 од. 

- головний спеціаліст земельного відділу – 3 од. 

- спеціаліст земельного відділу – 1од. 

- обліковець земельного податку земельного відділу – 1 од. 

 

3. Перейменувати відділ будівництва та архітектури управління житлово-

комунального господарства, енергозбереження , благоустрою та 

громадського порядку Летичівської селищної ради  у відділу будівництва, 

архітектури та земельних відносин управління житлово-комунального 

господарства, енергозбереження , благоустрою та громадського порядку 

Летичівської селищної ради. 

4. Ввести в штат Летичівської селищної ради посади: 

- головний спеціаліст відділу будівництва, архітектури та земельних 

відносин управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження , благоустрою та громадського порядку 

Летичівської селищної ради. – 4 од. 



- обліковець земельного податку відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин управління житлово-комунального 

господарства, енергозбереження , благоустрою та громадського 

порядку Летичівської селищної ради – 1од. 

 

5. Затвердити структуру відділу будівництва архітектури та земельних   

відносин управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження , благоустрою та громадського порядку Летичівської 

селищної ради у такому складі: 

- Начальник відділу – 1одиниця; 

- Головний спеціаліст – 6 одиниць; 

- Обліковець земельного податку – 1 одиниця. 

 

4. Начальникові відділу будівництва архітектури та земельних   відносин 

управління житлово-комунального господарства, енергозбереження , 

благоустрою та громадського порядку Летичівської селищної ради 

(Кордиш С.В.) привести у відповідність положення про відділ 

будівництва архітектури та земельних   відносин управління житлово-

комунального господарства, енергозбереження , благоустрою та 

громадського порядку Летичівської селищної ради та подати на 

затвердження на наступній сесії Летичівської селищної ради. 

5. затвердити структуру апарату та її виконавчих органів на 2019 рік 

згідно з додатком. 

6. Затвердити загальну чисельність апарту ради та її виконавчих органів 

на 2019 рік у кількості 85,5 одиниці. 

5. Сектору організаційно-кадрової роботи Летичівської селищної ради 

(Майська О.В.) вжити заходів, щодо попередження працівників про 

істотну зміну умов праці та про можливе вивільнення працівників, 

надання їм гарантій, пільг та компенсацій згідно з чинним 

законодавством України. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію                

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                        І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток№1 

До рішення №    від  

 

 

СТРУКТУРА 

виконавчих органів Летичівської селищної ради  об’єднаної 

територіальної громади та загальна чисельність апарату ради та її 

виконавчих органів 

на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Назва структурного підрозділу та посади Кількість 

одиниць 

 

1 Селищний голова 1  

2 Секретар  селищної ради  1  

3 Перший заступник селищного голови ОТГ 1  

4 Заступник селищного голови з питань фінансів, 

економіки, торгівлі та інвестиції 

1  

5 Заступник селищного голови з гуманітарних питань 1  

6 Керуючий справами виконавчого комітету 1  

7 Староста 14  

8 Діловод  14  

9 Загальний відділ 3  

9.1.  Начальник загального відділу 1  

9.2. Діловод 1  

9.3. секретар керівника 1  

10 Сектор організаційно-кадрової роботи   2  

10.1 Зав сектором 1  

10.2. головний спеціаліст  1  

11 Юридичний сектор 2  

11.1 зав сектором  1  

11.2 головний спеціаліст 1  

12 Відділ фінансів 4  

12.1 Начальник відділу 1  

12.2 головний спеціаліст 3  

13. Відділ економіки, торгівлі та інвестицій 2  

13.1 начальник відділу 1  

13.2 Спеціаліст 1  

14. Управління житлово– комунального 

господарства,  енергозбереження, благоустрою 

та громадського порядку  
 

16.5  

14.1 Начальник  управління 1  

14.2 Відділ житлово-комунального господарства, 

інфраструктури, охорони навколишнього 

середовища 

3  

14.2.1 Начальник відділу 1  



14.2.2 Головний спеціаліст 2  

14.3 Відділ будівництва, архітектури та земельних 

відносин 

8  

14.3.1. Начальник відділу  1  

14.3.2. Головний спеціаліст 6  

14.3.3. Обліковець земельного податку 1  

14.4 Відділ муніципальної інспекції з благоустрою 3  

14.4.1 Начальник відділу 1  

14.4.2 Головний спеціаліст 2  

14.5 Господарський відділ 6,5  

14.5.1. Начальник відділу  1  

14.5.2 Водій  2  

14.5.3 Прибиральниця 1,5  

14.5.4 Опалювач 1  

14.5.6. Сторож  1  

15 Відділ культури, туризму, національностей та 

релігій (юридична особа) 

2  

15.1 Начальник 1  

15.2 Спеціаліст 1  

16 Відділ освіти, молоді та спорту (юридична особа) 6  

16.1 Начальник відділу 1  

16.2. головний спеціаліст 5  

17 Сектор з питань державної реєстрації 2  

17.1 Завідувач 1  

17.2 Головний спеціаліст 1  

18 Відділ бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності 

5  

18.1 Начальник відділу 1  

18.2 Головний спеціаліст 3  

18.3 Спеціаліст 1  

19 Сектор з питань охорони праці 1  

19.1 Завідувач 1  

20 Сектор з питань цивільного захисту населення 1  

20.1 Завідувач 1  

 

Додатково: 

Пожежна охорона – 8 од. 

ЦСССДМ – 5 од. 

Сезонний аварійно-рятувальний пост – 3 од. 

 


