
ПРОЄКТ  
Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 
 

 

від «18» лютого  2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 152 

 

 

Про внесення змін та затвердження 

штатних розписів  виконавчих органів  

Білоцерківської міської ради 

 

 

 Розглянувши подання відділу управління персоналом Білоцерківської міської ради,  

керуючись  рішенням  Білоцерківської міської ради від  29 грудня 2020 року   № 84-06-VIIІ 

“Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської 

міської ради та її виконавчих органів”, в  зв’язку  із службовою необхідністю, відповідно до 

ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради вирішив: 

1.Внести з 01 березня 2021 року  зміни до штатного розпису  департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради : 

1.1. Скоротити посаду інспектора відділу-центру оперативного реагування  

управління телекомунікацій  департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради – 1 од.  

1.2. За рахунок проведеного скорочення ввести  посаду інспектора відділу 

експлуатації системи відеонагляду та взаємодії з правоохоронними органами управління 

телекомунікацій департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради – 1од.  

2.Внести з 05 травня 2021 року  зміни до штатного розпису  служби у справах дітей  

Білоцерківської міської ради : 

2.1. Ліквідувати відділ бухгалтерського обліку та звітності служби у справах дітей  

Білоцерківської міської ради у штатному складі  2 од. 

2.2. Скороти посади: 

2.2.1. Головного бухгалтера – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

служби у справах дітей  Білоцерківської міської ради    – 1 од. 

2.2.2. Головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності служби у 

справах дітей  Білоцерківської міської ради – 1 од. 

2.3. За рахунок проведеного скорочення ввести  посади: 

3.3.1.Головного бухгалтера служби у справах дітей  Білоцерківської міської ради – 1 

од. 

2.3.2.Головного спеціаліста служби у справах дітей  Білоцерківської міської ради – 1 

од. 

3.Затвердити  з 01 березня 2021 року  штатні розписи  виконавчих органів 

Білоцерківської міської ради , а саме: 

            3.1. департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради  

(додаток 1).   

           3.2. управління охорони здоров”я  Білоцерківської міської ради  (додаток 2).   

          4. Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника міського голови, 

заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради згідно з розподілом обов”язків. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 



                                                                              
 

                                                                                 Додаток 1 

                                                                                                     до рішення виконавчого 

                                                                                                комітету міської ради  

                                                                                              від  _______ 2021р.          

                                                                             №_____ 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 

департаменту житлово-комунального господарства  Білоцерківської міської ради 

з  01 березня  2021 року 

 

№ 

п/п 

Назви структурних підрозділів та посад Кількість 

штатних посад 

1 Директор департаменту 1 

 Управління житлового господарства  

2 Начальник управління 1 

 Відділ експлуатації житла  

3 Начальник відділу 1 

4 Головний спеціаліст відділу 1 

 Відділ обліку та розподілу житла  

5 Начальник відділу 1 

6 Головний спеціаліст відділу 1 

 Відділрозвитку ОСББ,ОСН та управління житловим 

фондом 

 

7 Начальник відділу 1 

8 Головний спеціаліст відділу 1 

 Управління благоустрою та екології  

9 Заступник директора департаменту –начальник управління 1 

 Відділ санітарного утримання та озеленення об'єктів 

благоустрою 

 

10 Начальник відділу 1 

11 Головний спеціаліст відділу 3 

 Відділ охорони навколишнього природного середовища  

12 Начальник відділу 1 

13 Головний спеціаліст відділу 2 

 Управління дорожнього господарства  

14 Заступник директора департаменту –начальник управління 1 

 Відділ утримання дорожнього  господарства  

15 Начальник відділу 1 

16 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Відділ експлуатації та ремонту дорожнього господарства  

17 Начальник відділу 1 

18 Головний спеціаліст- інженер 1 

19 Головний спеціаліст 2 

 Організаційний відділ  

20 Начальник  відділу 1 

21 Головний спеціаліст 4 



22 Секретар 1 

23 Прибиральник 1 

 Планово-економічний відділ   

24 Начальник відділу  1 

25 Головний спеціаліст  2 

 Відділ бухгалтерського  обліку та звітності  

26 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер  

1 

27 Головний спеціаліст- бухгалтер 5 

 Відділ з питань публічних закупівель  

28 Начальник відділу  1 

29 Головний спеціаліст 4 

 Управління телекомунікацій  

30 Начальник управління  1 

 Відділ - центр оперативного реагування  

31 Начальник відділу  1 

32 Спеціаліст 1 категорії 1 

33 Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних 

машин  

4 

 

 

Відділ експлуатації системи відеонагляду та координації 

роботи з правоохоронним органами та службами  

 

34 

 

Начальник відділу  1 

35 

 

Головний спеціаліст  1 

36 

 

Інспектор   1 

 

 

Відділ цифровізації  

36 Начальник відділу  1 

37 Головний спеціаліст  1 

 

ВСЬОГО: 

 

56 

З них: - посадових осіб місцевого самоврядування 49 

           - службовців 2 

           - робітників 5 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

міської ради            Анна ОЛІЙНИК  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                           Додаток 2 

                                                                                                                до рішення виконавчого   

                                                                                                                комітету міської ради  

                                                                                                               від  _______ 2021р. №__ 

 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 

управління охорони здоров’я   Білоцерківської міської ради 

з 01 березня   2021 року 

 

 

№ 

п/п 

Назви структурних підрозділів та посад Кількість 

штатних посад 

1. Начальник  управління  1 

   Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності  

3. Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

4. Головний спеціаліст,- економіст  1 

5. Головний спеціаліст, бухгалтер   1 

 Відділ організаційно-кадрової роботи  

6. Начальник відділу  1 

7. Головний спеціаліст   1 

8. Спеціаліст І категорії   1 

 Інформаційно-аналітичний відділ  

9. Начальник  відділу 1 

10. Головний спеціаліст   2 

11. Спеціаліст І категорії 2 

   

  

ВСЬОГО: 

 

12 

 З них: - посадових осіб місцевого самоврядування 12 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

міської ради                     Анна ОЛІЙНИК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


