
           
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

02 березня 2018 року                                                                         № 191 

  
Про внесення зміни та доповнення до рішення І сесії  

Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.11.2017 № 7 

 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, 

 загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»  
 

 

 Відповідно до статті 25, пунктів 5, 6 частини 1 статті 26  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації та виснов-

ки постійних комісій міської ради, Гребінківська міська рада вирішила: 

 1.Внести зміни до рішення І сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

від 27.11.2017 № 7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, за-

гальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» (із внесеними змі-

нами) , а саме внести зміни до структури виконавчих органів ради: 

 1.1. Ліквідувати посаду заступника начальник відділу освіти виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради – 1 штатна одиниця. 

 1.2. Утворити (додатково) посаду головного спеціаліста відділу освіти 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради. 

 1.3.Вивести із структури виконавчих органів ради методичний кабінет 

відділу освіти в кількості 5 штатних одиниць. 

 1.4. Вивести із структури виконавчих органів ради посаду логопеда (1,5 

штатних одиниць) та посаду завідувача міської психолого-медико-педагогічної 

консультації (0,5 штатної одиниці) відділу освіти виконавчого комітету Гребін-

ківської міської ради. 

 1.5. Затвердити штатну чисельність відділу освіти виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради в кількості 3 штатних одиниць: начальник відділу - 

1, головний спеціаліст – 2.  

 1.6 Затвердити Структуру апарату ради та її виконавчих органів в новій 

редакції (додається).  

1.7 Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів в 

кількості 71 штатних одиниць 

 2. Створити при відділі освіти виконавчого комітету Гребінківської місь-

кої ради: 

 2.1.Методичний кабінет та затвердити його структуру– 5 штатних оди-

ниць: завідувач – 1 штатна одиниця, методисти – 4 штатні одиниці (додається). 



 2.2. Створити логопедичний пункт при відділі освіти виконавчого коміте-

ту Гребінківської міської ради – 1, 5 штатних одиниць логопеда.  

 2.3. Створити при відділі освіти виконавчого комітету Гребінківської мі-

ської ради посаду завідувача  психолого-медико-педагогічної консультації- 0,5 

штатної одиниці.  

 3.Фінансовому відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

(Бондаренко Н.Б.) передбачити кошти на витрати та утримання методичного 

кабінету, логопедичного пункту та завідувача міської психолого-медико-

педагогічної консультації відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради 

 4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регла-

менту та засобів масової інформації (Рябека Р.М.) та з питань планування, фі-

нансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємниц-

тва (Бондарь І.М.) та на Волошина В.А., заступника міського голови 

 

 

 

 

Міський голова       В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



       ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Рішення 5-ї сесії  Гребінківської 

       міської ради сьомого скликання 

       від 02.03.2018 № 191 

 

Структура та загальна чисельність апарату Гребінківської міської ради та її 

виконавчих органів 

 

 

 

№з/п Назва структурних підрозділів та посад Кількість штатних 

одиниць 

 

 

 Керівництво міської ради та її виконавчого 

комітету 

 

 

1 Міський голова 1 

2 Секретар ради 1 

3 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

2 

4 Керуючий справами 1 

5 Староста 2 

 Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

 

14 

6 начальник 1 

7 Заступник начальника 1 

8 Головний спеціаліст 1 

9 Провідний спеціаліст 5 

10 Спеціаліст 1 категорії 3 

11 водій 1 

12 Водій (старостату) 1 

13 прибиральниця 1 

  

Відділ соціально-економічного розвитку та 

регуляторної політики 

 

3 

14 начальник 1 

15 Головний спеціаліст 1 

16 Провідний спеціаліст 1 

 Відділ земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища 

 

3 

17 начальник 1 

18 Провідний спеціаліст 2 



  

Відділ містобудування, архітектури та жкг 

 

 

3 

19 начальник 1 

20 Провідний спеціаліст 2 

  

Відділ інфраструктури, муніципальних 

ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту 

 

4 

21 Начальник 1 

22 Головний спеціаліст 2 

23 провідний спеціаліст 1 

24  Головний спеціаліст з організаційної роботи 

ради 

1 

 Відділ з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи, інформаційного 

забезпечення 

3 

25 Начальник 1 

26 Головний спеціаліст 1 

27 Провідний спеціаліст 1 

  

Загальний відділ, персоналу 

 

 

6 

28 Начальник 1 

29 Головний спеціаліст ( по кадрам) 1 

30 Оператор комп’ютерного набору 1 

31 Секретар керівника 1 

32 Діловод 2 

  

Відділ соціального захисту 

 

3 

33 Начальник  1 

34 Провідний спеціаліст 2 

  

Юридичний сектор 

 

 

2 

35 Завідувач  1 

36 Головний спеціаліст 1 

 Відділ  ведення Реєстру територіальної 

громади та реєстрації місця проживання 

3 

37 Начальник 1 

38 Головний спеціаліст 2 

 Відділ надання муніципальних послуг 

(ЦНАП) 

5 

39 Начальник 1 
40 Головний спеціаліст 2 



41 Провідний спеціаліст 2 

 САМОСТІЙНІ ВІДДІЛИ   

1 Фінансовий відділ 5 

 начальник 1 

 Заступник начальника 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Провідний спеціаліст 2 

2 Відділ освіти  3 

 Начальник 1 

 Головний спеціаліст 2 

3 Відділ культури і туризму 2 

 Начальник 1 

 Провідний спеціаліст 1 

4 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

2 

 Директор 1 

 Фахівець із соціальної роботи 1 

5 Сектор з питань охорони здоров’я 2 

 завідувач 1 

 Провідний спеціаліст 1 

 

 

Міський голова       В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Рішення 5-ї сесії  Гребінківської 

       міської ради сьомого скликання 

       від 02.03.2018 № 191 

 

Структура та загальна чисельність Методичного кабінету відділу освіти 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

 

 

 

№з/п Назва структурних підрозділів та посад Кількість штатних 

одиниць 

 

 

1. Методичний кабінет  5 

 завідувач 1 

 методист 4 

 

 

Міський голова             В. Колісніченко 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Рішення 5-ї сесії  Гребінківської 

       міської ради сьомого скликання 

       від 02.03.2018 № 191 

 

Структура та загальна чисельність Логопедичного пункту та психолого-медико-

педагогічної консультації відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради 

 

 

 

№з/п Назва структурних підрозділів та посад Кількість штатних 

одиниць 

 

 

1. Логопедичний пункт  

 Логопед  1.5 

2. Психолого-медико-педагогічна консультація  

 Завідувач  0.5 

 

 

Міський голова       В. Колісніченко 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


