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ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

19 листопада 2020 року                                                                                        №6 
м. Чортків

Про внесення змін до рішення міської ради від 25 червня 2020 року №1944
"Про внесення змін  до рішення міської ради  від 07 травня2020 року №1887 "Про внесення змін до рішення міської ради від 28 лютого 2019 року №1391 "Про затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів Чортківської міської ради" 

	З метою впорядкування структури міської ради, керуючись  статтями      26 та 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

	1. Внести зміни у рішення міської ради від 25 червня 2020 року №1944 "Про внесення змін  до рішення міської ради від 07 травня 2020 року №1887 "Про внесення змін до рішення міської ради від 28 лютого 2019 року №1391 "Про затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів міської ради", а саме: 
	1.1. Вивести зі структури міської ради посаду першого заступника міського голови - 1 штатна одиниця;
	1.3.Ввести до структури посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - 2 штатних одиниці.
	1.3. Вивести зі структури міської ради посади: діловода села Біла - 1 штатна одиниця; посаду діловода села Росохач- 1 штатна одиниця, посаду спеціаліста села Росохач - 1 штатна одиниця, старосту села Біла - 1 штатна одиниця,  старосту села Росохач - 1 штатна одиниця, старосту села Бичківці - 1 штатна одиниця, старосту села Скородинці - 1 штатна одиниця.
	1.4.Ввести до структури міської ради посади: старости Горішньовигнанського старостинського округу - 1 штатна одиниця, старости Пастушівського старостинського округу - 1штатна одиниця, старости Білівського старостинського округу - 1штатна одиниця, старости Росохацького старостинського округу - 1штатна одиниця, старости Скородинського старостинського округу - 1штатна одиниця, старости Бичківського старостинського округу - 1штатна одиниця.
	1.5.Ввести у відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради посаду провідного спеціаліста - 1 штатна одиниця.
	1.6. Ввести в архівний сектор міської ради посаду діловода - 1 штатна одиниця.
	1.7. Ввести в організаційний відділ апарату міської ради посаду діловода -       1 штатна одиниця. 
	1.8. Ввести в сектор інформаційно-програмного забезпечення апарату міської ради посаду діловода - 1 штатна одиниця.
	2.Затвердити структуру апарату та виконавчих органів міської ради з доведеною граничною чисельністю, згідно з додатком 1.
	3.Копію рішення направити в сектор з кадрових питань апарату міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради. 
	4.Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради надати на затвердження міському голові штатний розпис з даними змінами.
	5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань бюджету та економічного розвитку міської ради.


Міський голова                                                               Володимир ШМАТЬКО



















