
 
 УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ІІ   СЕСІЯ      VIII   СКЛИКАННЯ 

                                                                                                        ПРОЕКТ    

РІШЕННЯ №  

         .       .   2021  м. Хуст 

 

Про внесення змін в структуру, штат та 

загальну чисельність виконавчих  

органів Хустської міської ради 
 

 

 

З метою здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого 

самоврядування у межах, визначених чинним законодавством, 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» Постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 

2007 р. № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах 

дітей», враховуючи повідомлення Хустської окружної прокуратури від 

26.11.2021р. № 0754-4488        -вих. 21, Хустська міська рада 

 

      ВИРІШИЛА: 
 

 

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

органів Хустської міської ради з 01.01.2022 року: 

1.1. У склад служби у справах дітей ввести: 

1.1.1.сектор з питань запобігання  дитячої бездоглядності  

1.1.2.сектор усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання 

дітей 

1.2. Визначити наступний склад служби у справах дітей: 

1.2.1. начальник служби у справах дітей – 1 штатна одиниця;  

1.2.2 заступник начальника служби у справах дітей – 1 штатна одиниця; 

1.2.3. завідувач сектору  з питань запобігання  дитячої бездоглядності – 1   

      штатна одиниця; 

1.2.4.головний спеціаліст сектору з питань запобігання  дитячої  

      бездоглядності – 1 штатна одиниця; 

1.2.5.спеціаліст I категорії сектору з питань запобігання  дитячої  

      бездоглядності – 1 штатна одиниця; 

1.2.6.спеціаліст сектору з питань запобігання  дитячої бездоглядності – 1   

      штатна одиниця; 

1.2.7.завідувач сектору  усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм 

виховання дітей – 1 штатна одиниця; 
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1.2.8.головний спеціаліст сектору  усиновлення, опіки, піклування та 

сімейних форм виховання дітей – 1 штатна одиниця; 

1.2.9. спеціаліст I категорії сектору  усиновлення, опіки, піклування та 

сімейних форм виховання дітей – 1 штатна одиниця; 

1.2.10. спеціаліст сектору  усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм 

виховання дітей – 1 штатна одиниця; 

2. Затвердити Положення про службу у справах дітей виконавчого    

комітету Хустської міської ради, що додається. 

     3. Затвердити станом на 01.01.2022 року структуру штат та загальну            

чисельність виконавчих органів Хустської міської ради у кількості 274  штатних 

одиниць згідно додатку 1 до цього рішення. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Фетька І.М. та начальника відділу з питань кадрової роботи              

Медвідь О.Ф. та постійну депутатську комісію з питань соціально-  

економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку   

підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі. 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


