
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(перша сесія) 

(четверте пленарне засідання) 

РІШЕННЯ 

від 16 лютого 2017 року                                                       с.Нижній Вербіж                                

№37-І/2017 

Про затвердження структури та 

чисельності апарату 

Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної 

громади та її виконавчого органу 

на 2017 рік 

 
 Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 та статті 54 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні", з метою оптимізації діяльності 

виконавчих органів сільської  ради  Нижньовербізька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади  

      

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити структуру і штатну чисельність апарату Нижньовербізької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчого органу в 

новій редакції (додається). 

2. Вважати такими , що втратили чинність рішення сесії Нижньовербізької  

сільської  ради  об’єднаної територіальної громади від 30.12.2016 р. №5-І/2016  

«Про затвердження структури та чисельності апарату Нижньовербізької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчого органу на 

2017 рік» та від 20.01.2017 р. №28-І/2017 «Про внесення змін до рішення 

першої сесії (перше плернарне засідання) від 30.12.2016 року №5-І/2016 «Про 

затвердження структури та чисельності апарату Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчого органу на 2017 рік» 

3. Контроль за виконанням рішення покласти  сільського голову 

 Я. М’якущака 

 

 

Сільський голова  ОТГ                                  Ярослав М’якущак  
                                            



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  Нижньовербізької сільської ради 
об’єднанї територіальної\громади  
від 16.02.2017 р. № 37-1/2017 

 

Структура і штатна чисельність апарату Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади та її виконавчих органів я 

№ п/п Назва структурного підрозділу та посад Чисельність 

1 2 3 

1 
Керівництво сільської ради і виконавчого комітету 

4 

  Сільський голова  1  

 Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 1 

 Секретар сільської ради 1 

 Керуючий справами виконавчого комітету 1 

 Структурні підрозділи виконавчого апарату сільської ради   

2 Відділ загальної та організаційної роботи  5 

  Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст  1 

 Інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних  1 

 Архіваріус 1 

 Інженер-програміст 1 

3 Відділ житлово-комунального господарства, інвестицій та соціально-

економічного розвитку  

4 

  Начальник відділу   1 

  Інспектор з енергонагляду та газопостачання   1 

 Інспектор з екології та благоустрою 1 

 Інспектор з охорони праці 1 

4 Відділ земельних відносин 4 

 Начальник відділу 1 

 Спеціаліст-землевпорядник 3 

5 Відділ бухгалтерського обліку та  звітності 5 

 Начальник відділу, головний бухгалтер 1 



 Спеціаліст I категорії 2 

 Спеціаліст  2 

6 Сектор фінансів та планування 2 

 Завідувач 1 

 Спеціаліст І категорії 1 

7 Центр надання адміністративних послуг 4 

 Адміністратор 2 

 Державний реєстратор  1 

 Спеціаліст 1 

8 Сектор з юридичних питань  2 

 Завідувач 1 

 Провідний спеціаліст 1 

 Фахівець із соціальної роботи  1 

9 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 4 

 Начальник відділу  1 

 Головний спеціаліст 1 

 Інспектор  1 

 Інспектор 1 

10 Виконавчі підрозділи сіл Нижньовербізької територіальної громади 7,5 

 Староста 3 

 Діловод 3 

 Прибиральник службових приміщень 1,5 

11 Господарський відділ  2,5 

 Прибиральник службових приміщень 1 

 Двірник 0,5 

 Опалювач 1 

  Усього 45  

 

Секретар  ради  ОТГ                                    Наталія   Андрушко 
 


