
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін до рішення 

сесії Збаразької міської ради 

від 24.12.2020 року №VIII/3/32 

 

 Враховуючи пропозиції Збаразького міського голови Романа 

Полікровського, керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, частиною 1 статті 

54  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів”, наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України 23.03.2021 “Про умови 

оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів 

та інших органів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України                   08 

квітня 2021 р. за № 474/36096,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до структури Збаразької міської ради: 

1.1. Вивести наступні посади: 

- спеціаліст І категорії загального відділу  - 1 штатна одиниця; 

- інспектор з питань надання адміністративних послуг відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” - 4 штатні одиниці; 

- головний спеціаліст з питань ведення реєстру територіальної громади відділу 

“Центр надання адміністративних послуг” - 2 штатні одиниці; 

- спеціаліст І категорії - бухгалтер фінансово-господарського відділу - 2 штатні 

одиниці; 

- спеціаліст І категорії з питань правового забезпечення - 1 штатна одиниця; 

- спеціаліст І категорії з питань містобудування та земельних відносин відділу 

містобудування та земельних відносин - 1 штатна одиниця. 
 

1.2. Ввести з 01 липня 2021 року посади: 

- головний спеціаліст загального відділу - 3 штатних одиниці; 

- інспектор загального відділу — 1 штатна одиниця; 

- діловод  - 1 штатна одиниця; 

- адміністратор відділу “Центр надання адміністративних послуг” - 6 штатних 

одиниць; 

- головний спеціаліст - бухгалтер фінансово-господарського відділу - 2 штатні 

одиниці; 

- прибиральник службових приміщень - 1 штатна одиниця; 
 

- головний спеціаліст з питань правового забезпечення -  1 штатна одиниця; 
 

- головний спеціаліст відділу містобудування та земельних відносин - 1 штатна 

одиниця. 
 

2. Внести зміни до структури виконавчих органів ради: 

 

2.1.1. Вивести зі структури управління економіки та залучення інвестицій 

Збаразької міської ради посади: 



- інспектор з агро-промислового комплексу відділу з питань розвитку 

підприємництва та інвестицій - 1 штатна одиниця. 
 

2.1.2. Ввести з 01 липня 2021 року до структури управління економіки та 

залучення інвестицій Збаразької міської ради посади: 

- головний спеціаліст відділу з питань розвитку підприємництва та                    

інвестицій - 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст сектору соціально-економічного розвитку - 1 штатна 

одиниця. 
 

2.2.1. Вивести зі структури управління  регіонального розвитку Збаразької 

міської ради посаду провідний спеціаліст відділу інфраструктури та транспорту 

- 1 штатна одиниця. 
 

2.2.2. Ввести з 01 липня 2021 року до структури управління регіонального 

розвитку Збаразької міської ради посади: 

- головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та 

управління комунальним майном -  2 штатні одиниці; 

-  головний спеціаліст відділу інфраструктури та транспорту -  1 штатна 

одиниці. 
 

2.3.1. Вивести зі структури відділу архітектури та містобудування  Збаразької 

міської ради посади: 

- головний спеціаліст  - 1 штатна одиниця; 

- провідний спеціаліст - бухгалтер - 1 штатна одиниця. 
 

2.3.2. Ввести з 01 липня 2021 року до структури відділу архітектури та 

містобудування  Збаразької міської ради посади: 

- головний спеціаліст - бухгалтер - 1 штатна одиниця; 

- провідний спеціаліст - 1 штатна одиниця. 
 

3. Збаразькому міському голові Роману Полікровському затвердити перелік змін 

до штатних розписів виконавчих органів ради. 
 

Збаразький міський голова                                        Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


