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ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ВІСІМНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

01 липня 2021  року                                                                                              № 547 
м. Чортків

Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 174 "Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Чортківської міської ради, граничної чисельності апарату та виконавчих органів "

	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 24 грудня 2020 року №174 "Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Чорткіської міської ради, граничної чисельності апарату та виконавчих органів ", а саме: 
1.1 Ліквідувати з 15 вересня 2021 року відділ земельних ресурсів міської ради.
1.2 Ліквідувати з 15 вересня 2021 року юридичний відділ міської ради.
1.3 Утворити та ввести в структуру міської ради з 15 вересня 2021 року відділ  земельних відносин та юридичного забезпечення міської ради у складі:
- начальник відділу - 1 штатна одиниця;
- головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення - 1 штатна одиниця;
- провідний спеціаліст з питань юридичного забезпечення - 1 штатна одиниця;
- головний спеціаліст з питань земельних відносин - 1 штатна одиниця;
- головний спеціаліст з питань земельних відносин - 1 штатна одиниця;
- головний спеціаліст з питань земельних відносин - 1 штатна одиниця;
- провідний спеціаліст з питань земельних відносин - 1 штатна одиниця;
- провідний спеціаліст з питань земельних відносин - 1 штатна одиниця;
- провідний спеціаліст з питань земельних відносин - 1 штатна одиниця.
2. Відділ персоналу та нагород міської ради відповідно до ст.492 КЗпП України попередити працівників про наступне їх вивільнення згідно ст.40 КЗпП України у зв’язку з ліквідацією вище вказаних відділів міської ради.
3. Відділ персоналу та нагород міської ради  повідомити центр зайнятості про наступне вивільнення працівників Чортківської міської ради відповідно до ст.40 КЗпП України у зв’язку з ліквідацією відділів міської ради.
4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради надати на затвердження міському голові штатний розпис міської ради з даними змінами.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку.


Міський голова                                                                  Володимир ШМАТЬКО
































