
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 23 березня 2021 року м. Біла Церква № 187
Про внесення змін та затвердження штатного розпису
керівного складу  Білоцерківської міської ради і
виконавчого комітету, окремих відділів та управлінь

Розглянувши пояснювальну записку 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», у зв’язку із службовою необхідністю
відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», виконавчий
комітет міської ради вирішив:

1.Внести з 01 червня  2021 року  зміни до штатного розпису управління фінансів
Білоцерківської міської ради :

1.1. Скоротити посади:
- спеціаліста 1 категорії бюджетного відділу  управління фінансів  Білоцерківської

міської ради – 1 од.
- спеціаліста 1 категорії відділу доходів   управління фінансів  Білоцерківської міської

ради – 1 од.
1.2. За рахунок проведеного скорочення ввести  посади:
- головного спеціаліста бюджетного відділу управління фінансів  Білоцерківської

міської ради – 1 од.
- головного спеціаліста відділу доходів управління фінансів  Білоцерківської міської

ради – 1 од.
2. Внести з 01 червня  2021 року зміни до штатного розпису управління охорони

здоров’я Білоцерківської міської ради:
2.1. Скоротити посаду:
- начальника інформаційно-аналітичного відділу управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради - 1 од.
2.2. За рахунок проведеного скорочення ввести  посаду:
- заступника начальника управління – начальника інформаційно-аналітичного відділу

управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради - 1 од.
3.Затвердити  з 01 квітня 2021 року  штатний розпис управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради (додаток 1).
4.Затвердити  з 01 червня 2021 року  штатні розписи:
- управління фінансів  Білоцерківської міської ради  (додаток 2).
- управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради (додаток 3).
5. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступників міського голови гідно з

розподілом обов’язків.

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН



Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 23.03.2021р. № 187

ШТАТНИЙ РОЗПИС
управління охорони здоров’я   Білоцерківської міської ради

з 01 квітня  2021 року

№
п/п Назви структурних підрозділів та посад Кількість

штатних посад
1. Начальник  управління 1

Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності
2. Начальник відділу – головний бухгалтер 1
3. Головний спеціаліст - економіст 1
4. Головний спеціаліст - бухгалтер 1

Відділ організаційно-кадрової роботи
5. Начальник відділу 1
6. Спеціаліст І категорії 1

Інформаційно-аналітичний відділ
7. Начальник  відділу 1
8. Головний спеціаліст 2
9. Спеціаліст І категорії 1

ВСЬОГО: 10
З них: - посадових осіб місцевого самоврядування 10

Керуючий справами виконавчого комітету
міської ради Анна ОЛІЙНИК



Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 23.03.2021р. № 187

ШТАТНИЙ РОЗПИС
міського фінансового управління Білоцерківської міської ради

з 01 червня  2021 року

№
п/п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість
штатних
посад

1. Начальник управління 1
Бюджетний відділ

2. Заступник начальника управління – начальник відділу 1
3. Головний спеціаліст 9

Відділ доходів
5. Начальник відділу 1
6. Головний спеціаліст 3

Відділ організаційної роботи
8. Начальник відділу 1
9. Головний спеціаліст 1

Відділ бухгалтерського обліку  та господарського забезпечення
10. Начальник відділу – головний бухгалтер 1
11. Заступник начальника відділу 1
12. Головний спеціаліст 1
13. Водій 1
14. Прибиральник службових приміщень 0,75

ВСЬОГО: 21,75
З них: - посадових осіб місцевого самоврядування

- робітників
20

1,75

Керуючий справами виконавчого комітету
міської ради Анна ОЛІЙНИК



Додаток 3
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 23.03.2021р. № 187

ШТАТНИЙ РОЗПИС
управління охорони здоров’я   Білоцерківської міської ради

з 01 червня 2021 року

№
п/п Назви структурних підрозділів та посад Кількість

штатних посад
1. Начальник  управління 1

Інформаційно-аналітичний відділ
2. Заступник начальника управління - начальник  відділу 1
3. Головний спеціаліст 2
4. Спеціаліст І категорії 1

Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності
5. Начальник відділу – головний бухгалтер 1
6. Головний спеціаліст - економіст 1
7. Головний спеціаліст - бухгалтер 1

Відділ організаційно-кадрової роботи
8. Начальник відділу 1
9. Спеціаліст І категорії 1

ВСЬОГО: 10
З них: - посадових осіб місцевого самоврядування 10

Керуючий справами виконавчого комітету
міської ради Анна ОЛІЙНИК


