
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬCЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

21 жовтня 2021 року с. Судилків       № 5 

 

Про внесення змін  до рішення сільської 

ради від 24 листопад а 2020 року № 13 

«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 24 листопада 2020 року № 13 «Про 

затвердження структури та чисельності апарату Судилківської сільської ради та її 

виконавчих органів та Положення про матеріальне стимулювання працівників» зі 

змінами:  

1.1. Викласти пункт 3 у наступній редакції: 

«Затвердити загальну чисельність працівників апарату Судилківської сільської 

ради та її виконавчих органів в кількості 61,5 штатних одиниць»; 

1.2. Викласти Додаток 1 (структура апарату  Судилківської сільської ради) до 

рішення сесії сільської ради  від 23 листопада 2020 року №13 у новій редакції. Додається. 

1.3. Викласти Додаток 2 (структура виконавчих органів  Судилківської сільської 

ради) до рішення сесії сільської ради від 23 листопада 2020 року №13 у новій редакції. 

Додається. 

1.4. Вивести з апарату Судилківської сільської ради з 01.01.2022 року посаду 

старости - 1  (одну)  штатну одиницю. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Судилківської сільської ради від 

10.03.2021 року №9 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24 листопада 2020 

року № 13 «Про затвердження структури та чисельності апарату Судилківської сільської 

ради та її виконавчих органів та Положення про матеріальне стимулювання працівників»  

та рішення Судилківської сільської ради від 17.06.2021 року 8 «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 24 листопада 2020 року № 13 «Про затвердження структури та 

чисельності апарату Судилківської сільської ради та її виконавчих органів та Положення 

про матеріальне стимулювання працівників».   

3. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму сільської ради та відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та контролю апарату сільської ради внести зміни до 

штатних розписів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та контролю, головного бухгалтера апарату 

Судилківської сільської ради  Людмилу КОВАЛЬЧУК та постійну комісію сільської  ради 

з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії                     

Валентину Тихонюк). 

 

Сільський голова       Тетяна КОТИК 



 

Додаток 1  

До  рішення сесії  сільської ради  

від 23 листопада 2020 року № 13 

( в редакції від 21.10.2021 року)  

 

 

 

СТРУКТУРА 

апарату Судилківської сільської ради 

 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посада 
Кількість 

штатних посад 

 

І. Керівництво  

 

1 Сільський голова 1 

2 Секретар сільської  ради  1 

3 
Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 
2 

4 Керуючий справами виконавчого комітету  1 

5 Староста  5 

РАЗОМ: 10 

 

        1      Спеціаліст з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи 

  

1 

 

ІІ. Структурні підрозділи апарату сільської ради 

 

 

Відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу 

 

1 Начальник відділу 1 

2 Спеціаліст з кадрових питань ІІ категорії 1 

3 Спеціаліст ІІ категорії 1 

4 Інспектор з військового обліку 3 

5 Діловод  2 

6 Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 1 

7 Оператор комп’ютерного набору 1 

8 Інспектор 1 

9 Архіваріус 1 

РАЗОМ: 12 

 

Юридичний відділ 

 

1 Начальник відділу 1 

2 Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно 2 

3 Спеціаліст-юрисконсульт 1 

РАЗОМ: 4 

 



Відділ  соціального захисту населення  

 

1 Начальник відділу 1 

2 Спеціаліст ІІ категорії 1 

3 Інспектор 3 

4 Діловод 1 

РАЗОМ: 6 

 

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та контролю 

 

1 Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2 Спеціаліст з бухгалтерського обліку ІІ категорії 1 

   

РАЗОМ: 2 

 

Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

 архітектури, інфраструктури та земельних відносин 

 

1 Начальник відділу  1 

2 Спеціаліст з питань житлово - комунального господарства ІІ категорії 1 

3 Спеціаліст з питань комунальної власності та земельних відносин 4 

4 Спеціаліст ІІ категорії 1 

5 Інспектор 1 

РАЗОМ: 8 

 

Обслуговуючий персонал: 

 

 

       1      Водій автотранспортних засобів 1 

       2      Прибиральник службових приміщень 3,5 

       3      Опалювач 1 

       4      Двірник 1 

РАЗОМ: 6,5 

  

ВСЬОГО: 
49.5 

 

  

 

 

 

 

Сільський голова                               Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

до рішення  сесії  сільської ради  

від 23 листопада 2020 року № 13 

(в редакції від 21.10.2021 року)  

 

 

СТРУКТУРА 

виконавчих органів Судилківської сільської ради 

 

№ з/п Назва підрозділу та посада 
Кількість 

штатних посад 

Фінансовий відділ 

1 Начальник відділу 1 

2 Спеціаліст ІІ категорії 3 

РАЗОМ: 4 

 

Відділ освіти, культури, молоді , спорту та туризму 

 

1 Начальник відділу 1 

2 Спеціаліст ІІ категорії 4 

РАЗОМ: 5 

  

 

Служба у справах дітей 

 

1 Начальник служби 1 

2 Спеціаліст ІІ категорії 2 

РАЗОМ: 3 

  

 

ВСЬОГО: 

 

12 

 

 

 

 

 Сільський голова                               Тетяна КОТИК 

 

 

 


