
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 638 

 

Про зміни в штатних розписах управлінь та  

відділів міської ради і виконавчого комітету 

 

Розглянувши подання директора департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради, начальника відділу капітального будівництва Білоцерківської 

міської ради, начальника управління з питань  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Білоцерківської міської ради, начальника відділу культури і туризму 

Білоцерківської міської ради, т.в.о. начальника управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради, подання начальника управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради,  в зв’язку  із службовою необхідністю, відповідно до ст. 40 

Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, рішення сесії міської ради від 25 

жовтня 2018 року № 2866-59-VIІ “Про внесення змін до загальної структури і штатної 

чисельності апарату Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів”, виконавчий 

комітет Білоцерківської міської ради вирішив: 

1. Внести з 01 січня 2019 року зміни до штатних розписів в межах структури 

виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів: 

1.1. Утворити сектор у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення 

управління соціального захисту населення  Білоцерківської міської ради у штатному складі 4 

од. 

1.2. Реорганізувати групу технагляду відділу капітального будівництва шляхом 

перетворення у сектор технагляду відділу капітального будівництва Білоцерківської міської 

ради у штатному складі 2 од. 

1.3. Ввести додатково в штат керівного складу Білоцерківської міської ради і  

виконавчого комітету, окремих відділів, управлінь і служб посади: 

1.3.1. Головного спеціаліста відділу  інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

роботи міської ради і виконавчого комітету - 1 од. 

1.3.2. Головного спеціаліста загального відділу виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради  – 1 од.   

1.3.3. Головного спеціаліста  відділу аналізу і прогнозів соціально-економічного 

розвитку міста управління економіки Білоцерківської міської ради – 1 од. 

1.3.4. Головного спеціаліста  відділу з питань розвитку підприємництва та інвестицій  

управління економіки Білоцерківської міської ради – 1 од. 

1.3.5. Головного спеціаліста організаційного відділу Білоцерківської міської ради – 1  

од. 

1.4. Ввести додатково в штат відділу капітального будівництва Білоцерківської міської 

ради посаду завідувача сектору технагляду   – 1 од. 

1.5. Ввести додатково в штат департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради: 

1.5.1 Головного спеціаліста відділу санітарного утримання та озеленення об’єктів 

благоустрою  управління благоустрою та екології – 1 од.; 
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1.5.2. Головного  спеціаліста  організаційного відділу – 1 од.; 

1.5.3. Головного  спеціаліста  планово-економічного  відділу – 1 од; 

1.5.4. Оператора електронно-обчислювальних та обчислювальних машин відділу – 

центру оперативного реагування департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради – 4 одиниці; 

1.6. Скоротити посаду головного спеціаліста відділу - центру оперативного реагування 

департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради -  1 од. 

1.7. За рахунок скорочення ввести посаду головного спеціаліста відділу експлуатації та 

ремонту дорожнього господарства  управління дорожнього господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради -  1 од. 

1.8. Ввести додатково в штат управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради: 

1.8.1. Завідувача сектору у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення  – 

1 од. 

1.8.2. Головного спеціаліста сектору у справах ветеранів війни відділу соціального 

забезпечення – 1 од. 

1.8.3. Провідного спеціаліста сектору у справах ветеранів війни відділу соціального 

забезпечення – 2 од. 

2. Внести з 04 лютого 2019 року зміни до штатних розписів в межах структури 

виконавчих органів ради,  загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів: 

2.1. Реорганізувати господарський сектор управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради шляхом перетворення у 

фінансово-господарський відділ управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Білоцерківської міської ради у штатному складі 4 одиниці. 

2.2. Скоротити з 04 лютого 2019 року  штатні посади: 

2.2.1. Головного бухгалтера управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради – 1 од. 

2.2.2. Провідного спеціаліста відділу по прогнозуванню заходів цивільного захисту та 

оперативного реагування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради – 1 од. 

2.2.3. Спеціаліста 1 категорії відділу по організації і проведенню підготовки по 

цивільному захисту управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради – 1 од. 

2.2.4. Спеціаліста 1 категорії фінансово-господарського відділу управління з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради  – 1 од. 

2.2.5. Інспектора відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради – 1 од. 

2.3. За рахунок проведеного скорочення ввести з 04 лютого  2019 року  такі штатні 

посади:  

2.3.1. Начальника відділу – головного бухгалтера фінансово-господарського відділу 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради – 1 

од. 

2.3.2. Головного спеціаліста відділу по прогнозуванню заходів цивільного захисту та 

оперативного реагування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Білоцерківської міської ради -1 од. 

2.3.3. Провідного спеціаліста відділу по організації і проведенню підготовки по 

цивільному захисту управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення  Білоцерківської міської ради  – 1 од. 

2.3.4. Головного спеціаліста фінансово-господарського відділу управління з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради  – 1 од. 

2.3.5. Головного спеціаліста  відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради – 

1 од. 
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідно із розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий 


