
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 

VІ сесії міської ради VIII скликання 

 25 лютого 2021 року № 3 

м.Шепетівка 

 

 

Про затвердження структури та загальної 

чисельності працівників апарату 

Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету, інших  виконавчих 

органів  ради 

 

 

Відповідно до пункту 5 частини першої  статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 

42, частини першої статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів»,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити структуру апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, 

інших  виконавчих органів ради  згідно з додатком. 

2. Затвердити загальну чисельність працівників апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету, інших  виконавчих органів ради у кількості 178 штатних одиниць. 

3. Шепетівському міському голові В.Бузилю затвердити штатний розпис апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, інших  виконавчих органів ради. 

4. Визнати такою, що втратила чинність структуру апарату міської ради та виконавчого 

комітету, виконавчих органів міської ради,  затверджену рішенням XI  сесії  міської ради 

VII скликання від 14.07.2016 року №10 з усіма наступними змінами.  

5. Визнати такими, що втратили чинність пункти  3  та 4 рішення XI  сесії  міської ради 

VII скликання від 14.07.2016 року №10 «Про затвердження структури апарату міської ради 

та виконавчого комітету, виконавчих органів Шепетівської міської ради, штатів та їх 

загальної чисельності» з усіма наступними змінами.  

6. Керівникам структурних підрозділів апарату Шепетівської міської ради, її виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів ради привести у відповідність до цього рішення 

Положення про структурні підрозділи апарату Шепетівської міської ради, її виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів ради та штатні розписи. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову В.Бузиля. 

  

Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням VI сесії міської ради від 

25.02.2021 року № 3  
 

   СТРУКТУРА ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  
апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, 

 інших  виконавчих органів ради   

Назва відділів, управлінь, структурних підрозділів 

Кількість 
штатних 
одиниць  

 
І. АПАРАТ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
1. Керівництво  
1.1.Міський голова  1 

1.2.Секретар ради  1 

1.3.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

4 

1.4.Керуючий справами виконавчого комітету ради 1 

 
2. Структурні підрозділи, уповноважені посадові особи 

 

2.1.Староста Плесенського старостинського округу 1 

2.2.Староста Пліщинського старостинського округу 1 

2.3. Відділ правового та кадрового забезпечення 4 

2.4. Управління організаційного, інформаційного забезпечення та 

документообігу 
12 

2.5. Відділ фінансово-господарського забезпечення 12 

2.6. Управління  економіки, підприємництва та підтримки  інвестицій  7 

2.7. Відділ ведення Державного реєстру виборців 2 

2.8. Відділ  реєстрації місця проживання 4 

2.9. Центр(відділ) надання адміністративних послуг 9 

2.10. Відділ внутрішнього аудиту 3 

2.11. Сектор з питань НС та ЦЗН 2 

2.12. Служба(відділ) у справах дітей 4 

2.13. Архівний відділ 1 

2.14. Трудовий архів 1 

2.15. Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній роботі   1 

2.16. Радник міського голови 1 

 
ІІ.ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Управління освіти 6 

2. Управління житлово-комунального господарства 8 

3. Відділ культури 2 

 

 

 



 

 

 

Міський голова   Віталій БУЗИЛЬ 

 

4. Управління містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин 7 

5. Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю 3 

6. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 5 

7. Фінансове управління 12 

8. Управління праці та соціального захисту населення 54 

9. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 9 

В ЦІЛОМУ 178 


