
 

УКРАЇНА 

                                         РІШЕННЯ № 336    

 

31.05.2021  м.  Хуст

Про внесення змін в структуру, штат та 

загальну чисельність виконавчих  

органів Хустської міської ради 
 

 

 

З метою оптимізації структури виконавчих органів Хустської міської ради 

та забезпечення їх ефективної роботи, ст. 11, п. 5 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Хустської міської ради: 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1.1. Внести наступні зміни у структуру, штат та чисельність виконавчих   

органів Хустської міської ради: 

1.2. Десять штатних одиниць із структури виконавчого органу Хустської міської 

ради (начальник відділу організаційної роботи, головний спеціаліст відділу 

організаційної роботи, спеціаліст I-ї категорії відділу організаційної роботи, 

начальник відділу зав’язків з громадськістю, головний спеціаліст відділу 

зав’язків з громадськістю, начальник відділу інформаційно-технічного 

забезпечення, головний спеціаліст відділу інформаційно-технічного 

забезпечення, начальник відділу (секретаріату) міської ради, головний спеціаліст 

відділу (секретаріату) міської ради, спеціаліст I-ї категорії відділу (секретаріату) 

міської ради) скоротити. 

1.3. За рахунок десяти вивільнених штатних одиниць утворити управління 

секретаріату міської ради з визначенням наступного складу: 

- начальник управління – 1 штатна одиниця; 

- заступник начальника управління – 1 штатна одиниця; 

- начальник відділу організаційної роботи ради - 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст відділу організаційної роботи ради - 1 штатна одиниця; 

- спеціаліст I-ї категорії організаційної роботи ради - 1 штатна одиниця; 

- начальник відділу по роботі з громадськістю - 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст відділу по роботі з громадськістю - 1 штатна одиниця; 

- спеціаліст I-ї категорії відділу по роботі з громадськістю - 1 штатна одиниця; 

- начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення - 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення - 1 штатна 

одиниця; 

 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

І  СЕСІЯ   VІІІ  СКЛИКАННЯ 

 



 2

1.3.1. Делегувати виконавчому комітету міської ради повноваження затвердити  

Положення про управління секретаріату міської ради. 

1.4. Утворити відділ трудового архіву Хустської міської ради з визначенням 

наступного складу: 

- начальник відділу – 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст – 1 штатна одиниця; 

1.5. У загальний відділ ввести посаду: 

- діловод – 3 штатні одиниці. 

1.6. У Відділ державної реєстрації виконавчого комітету Хустської міської ради 

ввести посаду: 

- державний реєстратор – 2 штатні одиниці.   

1.7. У управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого 

комітету Хустської міської ради ввести посади: 

1.7.1.заступник начальника управління освіти, релігій та у справах 

національностей – 1 штатна одиниця; 

1.7.2. секретар керівника – 1 штатна одиниця. 

1.8. У відділ (Центр) надання адміністративних послуг ввести посаду: 

- адміністратор – 8 штатних одиниць. 

1.9. У фінансове управління виконавчого комітету Хустської міської ради ввести 

посади: 

1.9.1. заступник начальника фінансового управління – 1 штатна одиниця; 

2. Затвердити станом на 01.06.2021 року структуру штат та загальну       

чисельність виконавчих органів Хустської міської ради у кількості 269 штатних 

одиниць згідно додатку 1 до цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


