
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 червня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 391 

 

Про затвердження штатних розписів виконавчих 

органів Білоцерківської міської ради 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу управління персоналом Білоцерківської 

міської ради, керуючись рішеннями Білоцерківської міської ради від 25 листопада 2021 року 

№ 1941-21-VIII «Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів», від 16 червня 2022 року № 2774-30-

VIII «Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської 

міської ради та її виконавчих органів», відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити штатні розписи виконавчих органів Білоцерківської міської ради з 01 

липня , а саме: 

1.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення    

Білоцерківської міської ради (додаток 1. 

1.2.Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради (додаток 

2). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                              Геннадій ДИКИЙ 

                                                              

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Додаток 1 

                                                                                                      до рішення виконавчого   

                                                                                                      комітету міської ради  

                                                                                                      від  28. 06. 2022р. № 391 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення    

Білоцерківської міської ради 

з 01 липня   2022 року 

 

№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних 

посад 

1. Начальник управління 1 

2. Заступник начальника управління 1 

 Відділ планування, організації реагування на надзвичайні 

ситуації та підготовки органів управління цивільного захисту 

 

3 Начальник відділу 1 

4. Головний спеціаліст 4 

Відділ цивільного захисту населення та територіальної оборони 

5. Начальник відділу 1 

6. Головний спеціаліст 3 

Фінансово-господарський відділ  

7. Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

8. Завідувач господарства  1 

9. Водій легкового автомобіля 1 

10. Прибиральник службових приміщень  1 

  

ВСЬОГО: 

 

15 

 З них: - посадових осіб місцевого самоврядування 12 

            - службовців 1 

            - робітників 2 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                             Анна ОЛІЙНИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Додаток 2 

                                                                                                      до рішення виконавчого   

                                                                                                      комітету міської ради  

                                                                                                      від  28. 06. 2022р. № 391 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 

управління  комунальної власності та концесії Білоцерківської міської  

з 01 липня  2022 року 

 

№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних 

посад 

1. Начальник управління 1 

2. Заступник начальника управління 1 

3. Начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер 1 

4. Начальник відділу обліку комунального майна та концесії  1 

5. Начальник відділу оренди та приватизації 1 

6. Головний спеціаліст фінансово-господарського відділу 1 

7. Головний спеціаліст  відділу обліку комунального майна та концесії 1 

8. Спеціаліст І категорії  відділу оренди та приватизації 1 

9. Прибиральник службових приміщень 0,5 

  

ВСЬОГО: 

 

8,5 

 З них: - посадових осіб місцевого самоврядування 8 

            - робітників 0,5 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                             Анна ОЛІЙНИК  


