
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

29 липня  2020 року             с.Судилків                                 №  2 

 

Про внесення змін до рішення сільської ради 

від 28 грудня 2016 року №17 «Про  

затвердження структури та чисельності 

апарату Судилківської сільської ради та її 

виконавчих органів та Положення про 

матеріальне стимулювання працівників» зі 

змінами  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 28 грудня 2016 року  №17 «Про 

затвердження структури та чисельності апарату Судилківської сільської ради та її 

виконавчих органів  та Положення про матеріальне стимулювання працівників» виклавши 

Додаток 1 до рішення в новій редакції  (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера Олену 

Лабунець.   

 

 

 

В.о.сільського голови,  

секретар сільської ради      Алла ТОВСТЮК 



Додаток 1  

до рішення  сесії сільської ради  від 28 

грудня 2016 року № 17 (в редакції 

рішення сільської ради №2 від 

29.07.2020 року)  

 

 

1. Сільський голова-1 

2. Перший заступник сільського голови-1 

3. Заступник сільського голови  -1 

4. Секретар сільської ради-1 

5. Керуючий справами виконавчого комітету -1 

6. Староста сіл Городище, Пашуки, Красносілка -1 

7. Староста сіл Вовківці, Вовківчики-1 

8. Староста сіл Серединці, Березне-1 

9. Староста сіл Купине, Савичі, Траулин, Хролин, Велика Медведівка-1 

10. Староста сіл Мальованка, Поляна, Новичі, Жолудки -1 

11. Спеціаліст з кадрових питань ІІ категорії -1 

12. Діловод військово- облікового столу-3 

13. Діловод-3 

14. Статистик - 2 

15. Оператор комп’ютерного набору -1 

16. Водій-2 

17. Опалювач -1 

18. Прибиральник службових приміщень -3,5 

 

Фінансовий відділ 

Начальник відділу -1 

спеціаліст –фінансист ІІ категорії -2 

спеціаліст -економіст ІІ категорії -1 

 

Відділ освіти, культури, молоді і спорту та туризму 

Начальник відділу -1 

Спеціаліст з питань культури ІІ категорії -1 

Спеціаліст ІІ категорії -4 

 

 

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та контролю 

 

Начальник відділу, головний бухгалтер-1 

Спеціаліст  з бухгалтерського oбліку ІІ категорії - 8 

Спеціаліст ІІ категорії – 1  

 

Юридичний відділ 

 

Начальник відділу -1 

Спеціаліст з реєстрації місця проживання-1 

Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців-1 

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно-2 

Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу -1.  

 

 



 

Відділ комунальної власності, житлово- комунального господарства, інфраструктури та 

земельних відносин 

 

Начальник відділу-1 

Спеціаліст з питань ЖКГ ІІ категорії -1 

Спеціаліст з питань комунальної власності та земельних відносин ІІ категорії  -3 

Спеціаліст з питань комунальної власності та земельних відносин - 1 

Спеціаліст з питань с/господарства ІІ категорії -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


