
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
VIII  СЕСІЯ  VII  СКЛИКАННЯ

                                        РІШЕННЯ  № 1053
27.06.2018 м.  Хуст

Про внесення змін до структури та 
чисельності виконавчого комітету 
Хустської міської ради 
             
          Керуючись п.5 ч.1 ст.  26,  п.6 ч.4 ст.  42 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Постановою Кабінету Міністрів  України № 671 від
19.08.2015  р.  «Деякі  питання  діяльності  органів  державного  архітектурно-
будівельного контролю», Законом України «Про внесення зміни до статті 4 Закону
України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»
щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей», Закону України
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» сесія міської ради:

в и р і ш и л а:

         1. Внести зміни до структури та загальної чисельності виконавчого комітету
Хустської міської ради, а саме:
         1.1.Вввести до відділу державного архітектурно-будівельного контролю
виконавчого  комітету  Хустської  міської  ради  одну  штатну  одиницю  -  посаду
головного  спеціаліста  відділу  державного  архітектурно-будівельного  контролю
виконавчого комітету Хустської міської ради. 
        1.2. Ввести до служби у справах дітей виконавчого комітету Хустської міської
ради одну штатну одиницю - посаду головного спеціаліста служби у справах дітей
виконавчого комітету Хустської міської ради.
       1.3. Ввести до відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету
Хустської  міської  ради  одну  штатну  одиницю  -  посаду  спеціаліста  відділу
містобудування та архітектури виконавчого комітету Хустської міської ради.
       1.4.  Ввести  до  відділу  контролю,  обліку  та  фінансового  забезпечення
фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради одну штатну
одиницю - посаду головного спеціаліста фінансового управління відділу контролю,
обліку та фінансового забезпечення виконавчого комітету Хустської міської ради. 
        1.5.  Ввести  до  відділу  з  питань  діяльності  правоохоронних  органів,
мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Хустської
міської ради одну штатну одиницю - посаду головного спеціаліста відділу з питань
діяльності  правоохоронних  органів,  мобілізаційної  роботи  та  надзвичайних
ситуацій виконавчого комітету Хустської міської ради.
       2.  Делегувати  виконавчому  комітету  повноваження  щодо  затвердження
Положення про відділ з питань діяльності правоохоронних органів, мобілізаційної
роботи та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Хустської міської ради.



        3.  Затвердити структуру та загальну чисельність міськвиконкому та його
структурних підрозділів з врахуванням змін (додаток №1).

4. Начальнику відділу організаційної та кадрової роботи провести відповідні
зміни до структури та загальної чисельності міськвиконкому та його структурних
підрозділів,  привести  у  відповідність  штатний  розпис  та  подати  його  на
затвердження.
        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови – керуючого справами Сабадоша В.М..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК


