
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Перша сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 01 грудня 2020 р № 10-1/2020 

с. Пасічна  
 

Про внесення змін  
до рішення сільської ради  
від 20.01.2020р. № 7-1/2020  

«Про затвердження структури  
виконавчих органів Пасічнянської  
сільської ради, загальної чисельності  
апарату ради та її виконавчих органів» 

 

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
Внести зміни до структури виконавчих органів Пасічнянської сільської 

ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, 
затвердженої рішенням сільської ради від 20.01.2020р. № 7-1/2020 «Про 
затвердження структури виконавчих органів Пасічнянської сільської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», виклавши її в 
редакції, що додається. 
 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 03.12.2015 № 3-1/2015 

"Про внесення змін  
до рішення сільської ради  
від 20.01.2020р. № 7-1/2020  

«Про затвердження структури  
виконавчих органів 
Пасічнянської  
сільської ради, загальної 
чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів»" 

 

 

СТРУКТУРА 

виконавчих органів Пасічнянської сільської ради, 
загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів 

 

№ 
з/п Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 
одиниць 

у1 Керівництво 9 

 

Сільський голова 1 

 

Секретар сільської ради 1 

 

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 3 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 

 

Староста 3 

І. Відділи виконавчого апарату 

2 

Відділ економічного розвитку громади, публічних закупівель, 
підготовки та написання проектів розвитку 3 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 2 

3 

Відділ загальної, організаційної, інформаційної роботи та 
документообігу 7 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Діловод 4 

 Відеотекар 1 

4 Відділ правової та кадрової роботи 3 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 2 

5 Відділ у справах дітей та соціального захисту населення 4 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 3 



6 

Відділ земельних відносин, екології, комунальної власності, 
архітектури та містобудування 5 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 4 

7 Центр надання адміністративних послуг 4 

 Керівник  1 

 Державний реєстратор 1 

 Адміністратор 2 

8 

Відділ мобілізаційної та оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами 6 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Інспектор ВОБ 4 

9 Відділ господарського забезпечення 10 

 Завідувач господарства 1 

 Прибиральник службових приміщень 4 

 Працівник з благоустрою 5 

ІІ. Виконавчі органи у статусі юридичних осіб публічного права 

10 Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 7 

 

Начальник управління 1 

 2.1.1. Відділ доходів та видатків сільського бюджету 3 

 

Начальник відділу – заступник начальника управління 1 

 

Головний спеціаліст 2 

 

2.1.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 3 

 

Начальник відділу – головний бухгалтер Пасічнянської сільської 
ради 1 

 Головний спеціаліст 2 

11 Управління освіти, культури, молоді, спорту 29 

 Начальник управління 1 

 2.2.1. Відділ освіти 3 

 Начальник відділу-заступник начальника управління 1 

 Головний спеціаліст 2 

 2.2.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 6 

 Начальник відділу – головний бухгалтер управління 1 

 Бухгалтер 5 

 2.2.3.Відділ культури 13 

 Начальник відділу 1 

 Директор будинку культури 4 

 Художній керівник будинку культури 4 

 Бібліотекар 4 

 2.2.4. Відділ у справах молоді та спорту 6 



 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Інструктор у справах молоді та спорту 4 

Всього 88 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Андрій КРИЦЬКИЙ 


