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Р І Ш Е Н Н Я  №  

 
____________ 2021 року м. Вижниця 

Про внесення змін до рішення четвертої 

сесії Вижницької районної ради VІІІ 

скликання 28 січня 2021 року № 96-04/21 

«Про внесення змін до рішення IІІ сесії 

Вижницької районної ради VIII скликання 

від 28 грудня 2020 року № 67-03/20 «Про 

структуру та чисельність штату 

виконавчого апарату Вижницької  

районної ради»  

 
Керуючись пунктом 4 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації структури та штатної 

чисельності виконавчого апарату Вижницької районної ради, затвердженої  

рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання 28 січня 2021 

року № 96-04/21 «Про внесення змін до рішення IІІ сесії Вижницької районної 

ради VIII скликання від 28 грудня 2020 року № 67-03/20 «Про структуру та 

чисельність штату виконавчого апарату Вижницької  районної ради», 

враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав громадян, районна рада  

ВИРІШИЛА:  

1. ВНЕСТИ зміни до рішення четвертої сесії Вижницької районної ради VІІІ 

скликання 28 січня 2021 року № 96-04/21 «Про внесення змін до рішення IІІ сесії 

Вижницької районної ради VIII скликання від 28 грудня 2020 року № 67-03/20 

«Про структуру та чисельність штату виконавчого апарату Вижницької  районної 

ради», а саме:  

 

1.1. ЛІКВІДУВАТИ зі структури виконавчого апарату Вижницької 

районної ради: 

- структурний підрозділ - відділ правового забезпечення; 

- структурний підрозділ - відділ організаційного-аналітичного 

забезпечення, документообігу та кадрової роботи; 



- посаду - головний спеціаліст відділу з питань забезпечення повноважень 

щодо управління об’єктами спільної власності, інформаційно-комунікативних 

зв’язків, інвестицій та співробітництва. 
 

 1.2. УТВОРИТИ в структурі виконавчого апарату Вижницької районної 

ради структурний підрозділ - відділ організаційно-аналітичного та правового 

забезпечення, документообігу та кадрової роботи. 

 

2. Відповідно до пункту 1 цього рішення затвердити структуру та чисельність 

штату виконавчого апарату Вижницької районної ради з 01 січня 2022 року 

згідно додатку (додається) та визнати такою, що втратила чинність структура та 

чисельність штату виконавчого апарату Вижницької районної ради, затверджена 

пунктом 2 рішення IV сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання 28 січня 

2021 року № 96-04/21. 

 
3. Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації, 

відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення 

виконавчого апарату районної ради у встановленому порядку забезпечити 

фінансування утримання апарату районної ради згідно затвердженого кошторису 

та штатного розпису.  

4. Голові районної ради АНДРЮКУ Михайлу вжити заходів організаційно-

кадрового характеру, пов’язаних зі зміною структури та чисельності штату 

виконавчого апарату Вижницької районної ради, відповідно до діючого 

законодавства України. 

 
5. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради ВІРСТУ Сергія. 

 

 
Голова районної ради                  Михайло АНДРЮК 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

Керуючий справами районної ради                                            Георгій ІВОНЯК 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради                 Сергій ВІРСТА 

Завідувач відділу організаційно- 

аналітичного забезпечення, 

документообігу та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради                        Юрій ФЛОРА 



 

Завідувачка відділу бухгалтерського 

обліку та фінансово-господарського  

забезпечення        Олена Мойсей 

 

Завідувачка відділу з питань 

забезпечення повноважень щодо управління 

об’єктами спільної власності, інформаційно- 

комунікативних зв’язків, інвестицій та  

співробітництва виконавчого апарату 

районної ради                              Олена ЧЕПУХ 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань регламенту, депутатської діяльності,  

етики, законності і захисту прав громадян                     Марина КИСИЛИЦЯ 

  



Додаток  

до рішення дев’ятої сесії  

Вижницької районної ради VІІІ 

скликання  

__________ 2021 року № ______________ 

 

Кількість та структура штату  

працівників виконавчого апарату районної ради 

 

1.  Голова районної ради - 1 

2.  Заступник голови районної ради - 1 

3.  Керуючий справами - 1 

 

Відділи виконавчого апарату районної ради 

 
Відділ організаційно-аналітичного та правового забезпечення,  

документообігу та кадрової роботи: 

4.  Завідувач відділу - 1 

 

Відділ з питань забезпечення повноважень  

щодо управління об’єктами спільної власності,  

інформаційно-комунікативних зв’язків,  

інвестицій та співробітництва  

5.  Завідувач відділу - 1 

 

Відділ бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення  

6.  Завідувач відділу - 1 

7.  Водій - 1  

                 

Всього  працівників                                                                                      - 7 

 

 

Керуючий справами районної ради                             Георгій ІВОНЯК 


