
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ХХХVІІ сесії міської ради VIII скликання 

____________2023 року    №____                             ПРОЄКТ 

м.Шепетівка 
 

 

Про внесення змін до структури та 

загальної чисельності працівників апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів ради  

 

    

Розглянувши Меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням  

Національної поліції України в Хмельницькій області, головним управлінням Державної 

служби України  з надзвичайних ситуацій  у Хмельницькій області, Шепетівською міською 

територіальною громадою та Департаментом освіти та науки Хмельницької обласної 

військової адміністрації від 08.02.2023 року щодо реалізації пілотного проекту «Спеціаліст з 

безпеки в освітньому середовищі», доповідну записку начальника управління  економіки, 

підприємництва та підтримки  інвестицій О. Гриня від 10.03.2023 №12/06, 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  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Внести зміни до рішення міської ради від 25.02.2021 року № 3 «Про затвердження 

структури та загальної чисельності працівників апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» зі змінами від 11.08.2022 року №27 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року №3», від 27.05.2021 року 

рішення міської ради №13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року 

№3», від 01.10.2021 року рішення міської ради № 3 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.02.2021 року № 3», від 22.12.2022 року №20 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25.02.2021 року №3» а саме: 

1.1. в пункті 2 цього рішення слова та цифри «175 штатних одиниць» замінити на слова 

та цифри «177 штатних одиниць»;  

1.2. в додатку до цього рішення «Структура та чисельність апарату Шепетівської 

міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради»: 



1.2.1.доповнити рядками: 

«2.18. Сектор з енергоменеджменту» з кількістю штатних одиниць – 2; 

«2.19. Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі» з кількістю штатних одиниць – 1. 

1.2.2.у рядку «2.6. Управління  економіки, підприємництва та підтримки  інвестицій» 

кількість штатних одиниць «7» змінити на «6»; 

1.2.3. у рядку «В цілому» цифру «175» замінити на цифру «177». 

2. Внести зміни до структури господарської групи управління освіти, затвердженої 

рішенням  LXV сесії міської ради VI скликання від 29.01.2015 року «Про затвердження 

структури господарської групи управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської 

ради», вивівши з господарської групи 2 (дві) штатні одиниці, а саме «Енергетика» та 

«Інженера по технічному нагляду».  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 


