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УКРАЇН А

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х сесія VIII скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від 25 червня 2021 року Валки № ___

Про внесення змін до 
структури, загальної 
чисельності апарату, 
виконавчих органів та 
обслуговуючого персоналу 
Валківської міської ради

Відповідно до статей 10, 26, 42, 59 «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 
2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» (із змінами), заслухавши інформацію керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради, врахувавши висновки постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, 
молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики міської ради, 
Валківська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до структури, загальної чисельності апарату, виконавчих 
органів та обслуговуючого персоналу Валківської міської ради в межах 
загальної чисельності, виклавши їх в новій редакції (додається):

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики 
(Віталій ОНОША).

Міський голова Валерій СКРИПНІЧЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Х сесії Валківської 
міської ради VIII скликання 
від 24 червня 2021 року № _

Структура апарату та виконавчих органів 
Валківської міської ради

1. Апарат міської ради (керівництво) -  26:

- Валківський міський голова
- секретар ради
- перший заступник міського голови з питань
- заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради
- керуючий справами виконавчого комітету
- старости
- радник

2. Відділ бухгалтерського обліку - 6

Виконавчі органи міської ради:
3. Фінансове управління - 8
4. Відділ економічного розвитку та інвестицій - 3
5. Загальний відділ - 46
6. Юридичний відділ - 3
7. Відділ з питань кадрової роботи - 3
8. Відділ земельних відносин та екології - 8
9. Відділ житлово -  комунального господарства та розвитку інфраструктури - 3
10. Сектор архітектури та містобудування - 2
11. Відділ з питань молоді, фізичної культури та спорту - 3
12. Відділ реєстрації - 7
13. Центр надання адміністративних послуг - 4
14. Управління соціального захисту населення - 15
15. Служба у справах дітей - 4
16. Сектор з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій - 2
17. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини - 3
18. Відділ освіти - 5
19. Відділ комунальної власності - 3
20. Інспекція з благоустрою населених пунктів - 3
21. Відділ благоустрою - 51
22. Робітники, зайняті обслуговуванням міської ради 
та її виконавчих органів -  32

1
1
1
2

1
19
1



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення X сесії Банківської 
міської ради VIII скликання 
від 24 червня 2021 року № _

Загальна чисельність апарату та виконавчих органів 
Валківської міської ради

№
з-п

Назва структурного підрозділу 
та посади

Кількість
штатних
одиниць

Посадова
особа

1 2 3 4

Апарат міської ради - 26
1. Банківський міський голова 1 так
2. Секретар ради 1 так
3. Перший заступник міського голови 1 так
4. Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради
2 так

5. Керуючий справами виконавчого 
комітету

1 так

6. Старости 19 так
7. Радник 1 так

Відділ бухгалтерського обліку - 6
8. Начальник відділу 1 так
9. Головний спеціаліст 3 так
10. Спеціаліст І категорії так

Виконавчі органи ради

........

Фінансове управління - 8
11. Начальник управління 1 так

відділ доходів і видатків - 4
12. Начальник відділу 1 так
13. Головний спеціаліст 3 так

відділ бухгалтерського обліку та аналітичної роботи - 3
14. Начальник відділу 1 так
15. Головний спеціаліст 2 так

Відділ економічного розвитку та інвестицій -3
16. Начальник відділу 1 так
17. Головний спеціаліст 2 так
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Загальний відділ -4 6
18. Начальник відділу 1 так
19. Г оловний спеціаліст 3 так
20. Секретар керівника 1 ні ;
21. Діловод 18 ні
22. Спеціаліст І категорії 19 так
23. Завідувач сектору з питань 

організаційно-інформаційного 
забезпечення та зв’язків з 
громадськістю

1 так
і!

24. Головний спеціаліст 1 так
25. Завідувач сектору комп’ютерного 

забезпечення та інформаційних 
технологій

1 так

26. Завідувач архіву 1 ні

Юридичний відділ - 3
27. Начальник відділу 1 так
28. Головний спеціаліст 2 так

Відділ з питань кадрової роботи - 3
29. Начальник відділу 1 так
ЗО. Головний спеціаліст 2 так

Відділ земельних відносин та екології - 8
31. Начальник відділу 1 так
32. Головний спеціаліст 3 так
33. Спеціаліст І категорії 4 так

Відділ житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури - 3

34. Начальник відділу 1 так
35. Головний спеціаліст 2 так

Сектор архітектури та містобудування - 2
36. Завідувач сектору, головний 

архітектор
1 так

37. Головний спеціаліст 1 так

Відділ з питань молоді, фізичної культури та спорту - 3
38. Начальник відділу 1 так
39. Головний спеціаліст ; о

і ^ так



5

Відділ рее страмці -  7
40. Начальник відділу 1 так
41. Головний спеціаліст 2 так
42. Спеціаліст І категорії 1 так
43. Державний реєстратор прав на 

нерухоме майно
2 так

44. Державний реєстратор юридичних І 1 
осіб, фізичних осіб-підприємців і

так

Центр надання адміністративних послуг - 4
45. Начальник відділу, адміністратор 1

і
так

46. Адміністратор 3 так

Управління соціального захисту населення -15
47. Начальник управління 1 так

Відділ надання соціальних гарантій та соціальних послуг - 5
48. Заступник начальника управління, 

начальник відділу
1 так

49. Головний спеціаліст 4 так
Відділ бухгалтерського обліку та аналітичної роботи - 4

50. Начальник відділу 1 так
51. Головний спеціаліст 3 так

Відділ прийому громадян - 5
52. Начальник відділу 1 так
53. Головний спеціаліст 4 так

Служба у  справах дітей - 4
54. Начальник служби 1 так
55. Головний спеціаліст 1 так
56. Завідувач сектору усиновлення, 

опіки, піклування, розвитку 
сімейних форм виховання

1 так

57. Головний спеціаліст 1 так

Сектор з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій - 2
58. Завідувач сектору і 1 так
59. Головний спеціаліст 1 так

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини - 3
60. Начальник відділу 1 так
61. Головний спеціаліст 2 так

Відділ освіти -  5
62. Начальник відділу 1 так
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63. Заступник начальника відділу 1 так
64. Г оловний спеціаліст 2 так
65. Спеціаліст І категорії 1 так

Відділ комунальної власності - 3
66. Начальник відділу 1 так
67. Головний спеціаліст 2 так

Інспекція з благоустрою населених пунктів - 3
68. Завідувач інспекції 1 ні
69. Інспектор з благоустрою 2 ні

Відділ благоустрою -51
70. Завідувач відділу 1 ні
71. Заступник завідувача відділу 1 ні
72. Робітник з благоустрою 39 ні
73. Електромонтажник з освітлення 4 ні
74. Тракторист 3 ні
75. Водій автотранспортних засобів 3 ні

Робітники, зайняті обслуговуванням міської ради 
та її виконавчих органів - 32

76. Водій автотранспортних засобів 6 ні
77. Сторож л ні
78. Кур’єр 1 ні
79. Прибиральник службових 

приміщень
14 ні

80. Опалювач 8 ні

Секретар міської ради Людмила ІВАНСЬКА
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення «Про внесення змін до структури, загальної чисельності 
апарату, виконавчих органів та обслуговуючого персоналу 

Валківської міської ради»

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення

У зв’язку з утворенням відділу житлово -  комунального господарства та 
розвитку інфраструктури Валківської міської ради необхідно внести зміни до 
структури міської ради та загальної чисельності апарату, виконавчих органів та 
обслуговуючого персоналу Валківської міської ради з метою їх упорядкування.

2. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання зазначених заходів додаткового фінансування не потребує. 
Фінансування структурних підрозділів буде здійснюватись в межах виділених 
лімітних асигнувань на утримання міської ради.

3. Прогроз результатів

Прийняття даного рішення дасть змогу упорядкувати структуру міської 
ради та загальної чисельності апарату, виконавчих органів та обслуговуючого 
персоналу Валківської міської ради .

Керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради Ніна ЖЕЛЕВСЬКА
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63. Заступник начальника відділу 1 так
64. Г оловний спеціаліст 2 так
65. Спеціаліст І категорії 1 так

Відділ комунальної власності - 3
66. Начальник відділу 1 так
67. Головний спеціаліст 2 так

Інспекція з благоустрою населених пунктів - 3
68. Завідувач інспекції 1 ні
69. Інспектор з благоустрою 2 ні

Відділ благоустрою -51
70. Завідувач відділу і ні
71. Заступник завідувача відділу 1 ні
72. Робітник з благоустрою 39 ні
73. Електромонтажник з освітлення 4 ні
74. Тракторист 3 ні
75. Водій автотранспортних засобів 3 ні

Робітники, зайняті обслуговуванням міської ради 
та її виконавчих органів - 32

76. Водій автотранспортних засобів 6 ні
77. Сторож л ні
78. Кур’єр 1 ні
79. Прибиральник службових 

приміщень
14 ні

80. Опалювач 8 ні

Секретар міської ради Людмила ІВАНСЬКА


