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ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

24  грудня 2020 року                                                                                        №136 
м. Чортків

Про внесення змін до рішення міської ради від 19 листопада 2020 року №6 "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" 

	У зв’язку із завершенням реорганізації Білівської сільської ради, Бичківської сільської ради, Скородинської сільської ради, Горішньовигнанської сільської ради, Пастушівської сільської ради та Росохацької сільської 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 19 листопада 2020 року №6 "Про внесення змін до 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.Ввести у відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради посаду спеціаліста - 6 штатних одиниці.
		2.Перейменувати з 01 січня 2021 року Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці Чортківської міської ради на Управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради та внести зміни у штатний розпис управління, а саме:  
	2.1.вивести з 01 січня 2021 року із сектору з виплати та автоматизованої обробки інформації управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради посаду провідного спеціаліста -1  штатна одиниця;
	2.2. вивести з 01 січня 2020 року із управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради посаду заступника начальника управління - 2 штатні одиниці;




	2.3. ввести з 01 січня 2021 року у відділу  бухгалтерського обліку та звітності управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради посаду головного спеціаліста – 1 штатна одиниця;
	2.4. ввести з 01 січня 2021 року в управління соціального захисту та охорони  здоров’я Чортківської міської ради сектор з питань охорони здоров’я в складі: завідувача сектору – 1 штатна одиниця та головного спеціаліста -1 штатна одиниця.
	3. Затвердити штатний розпис по управлінню соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради на 2021 рік з 01 січня 2021 року в кількості 25 штатних одиниць.
	4.Затвердити структуру апарату та виконавчих органів міської ради з доведеною граничною чисельністю, згідно з додатком.
	5.Копію рішення направити в сектор з кадрових питань апарату міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради, управління соціального захисту населення сім’ї та праці міської ради та фінансове управління міської ради. 
	6.Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та начальнику управління соціального захисту та охорони здоров’я міської ради надати на затвердження міському голові штатний розпис з даними змінами.
	7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради на постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку.


Міський голова                                                               Володимир ШМАТЬКО
















