
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про внесення змін у структуру, штат  

та загальну чисельність виконавчих  

органів Мукачівської  міської ради 

  

 

 З метою належної організації діяльності та ефективної роботи виконавчих 

органів Мукачівської міської ради,  керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26, п. 6 ч. 4 ст. 42 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

рекомендації постійної  комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №     

від _________), Мукачівська міська рада вирішила: 

 

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

органів Мукачівської міської ради: 

          1) У  апараті міської ради та її виконавчого комітету ввести посаду: 

          Помічник міського голови                                                                 - 1 шт.од. 

          2)  У    відділі     інформаційно - аналітичних    комплексів    Мукачівської 

міської ради вивести посаду оператора з  обслуговування комп’ютерної техніки 

та програмного забезпечення                                                                     - 1 шт.од.; 

          3) У   відділі  контролю   та     організаційного    забезпечення    діяльності  

виконавчого комітету та міської ради вивести посади: 

           - діловод                                                                                             - 1 шт.од.; 

           - секретар керівника                                                                          - 1 шт.од. 

4) У відділі економіки Мукачівської міської ради: 

а) вивести сектор з питань праці загальною чисельністю 2 шт.од., а саме: 

завідувач сектору, інспектор праці                                                   - 1 шт.од.; 

головний спеціаліст, інспектор праці                                               - 1 шт.од. 

б) ввести посаду головний спеціаліст, інспектор праці                  - 1 шт.од. 

5) У господарському відділі  

ввести посади підсобного робітника                                               -  7 шт.од.. 

 

 2. Затвердити з 01.01.2022 року структуру, штат та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчого комітету, самостійних управлінь, відділів та 

інших виконавчих органів Мукачівської міської ради у новій редакції  згідно 

додатку 1 до цього рішення. 



 

2 

3. Затвердити з 01.03.2022 року структуру, штат та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчого комітету, самостійних управлінь, відділів та 

інших виконавчих органів Мукачівської міської ради у новій редакції  згідно 

додатку 2 до цього рішення. 

          4. Затвердити з 01.01.2022 року структуру, штат та загальну чисельність 

виконавчих органів Мукачівської міської ради згідно додатку 3 до цього 

рішення. 

          5. Затвердити з 01.03.2022 року структуру, штат та загальну чисельність 

виконавчих органів Мукачівської міської ради згідно додатку 4 до цього 

рішення. 

          6.Керівникам виконавчих органів Мукачівської міської ради привести у 

відповідність, згідно з даним рішенням, положення про відділи, та посадові 

інструкції працівників. 

7. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Мукачівської міської ради  

внести зміни в штатний розпис і провести відповідні розрахунки згідно 

внесених змін. 

           8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  

з питань бюджету та регламенту.  

 

 

Міський голова                                           Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 


