
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін в структуру та загальну чисельність працівників 

Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», 

Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказом 

Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці 

робітників, зайнятих на обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів» (зі змінами), наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 

57 «Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання 

бюджету» та з метою вдосконалення і впорядкування процесів управління 

громадою, Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення шостої сесії сільської ради від 29 січня 

2021року № 200-6-VIII «Про внесення змін до структури та штатного розпису 

Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області», а саме вивести зі структури управління посад: Головний бухгалтер – 1 

шт. од., Головний спеціаліст – економіст – 1 шт. од.,  спеціаліст 1 категорії – 

бухгалтер – 3 шт. од. спеціаліст 1 категорії (відділ освіти) - 1 шт. од., Спеціаліст 

1 категорії з питань кадрової роботи – 1 шт. од.  

2. Ввести в структуру Управління гуманітарного розвитку та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області – Відділ бухгалтерського обліку з 

наступними посадами: Начальник відділу - Головний бухгалтер – 1 шт. од., 

Головний спеціаліст – економіст – 1 шт. од.,  спеціаліст 1 категорії – бухгалтер – 

5 шт. од. спеціаліст 1 категорії – 2 шт. од. 

3. Ввести в структуру відділу освіти Управління гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області Спеціаліст 1 категорії з питань 

кадрової роботи – 1 шт. од. 

4. Додаток 1 до рішення Гірської сільської ради викласти в новій редакції. 

5. Головному бухгалтеру Управління гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 



Бориспільського району Київської області (Оксана ПІНЧУК) внести зміни в 

штатний розпис Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Гірської сільської ради.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку (голова 

Тетяна ГУМЕНЮК) 

 

від 23 вересня 2021 року 

№ 676-20-VІІІ 

 

Сільський голова                                                                      Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Гірської сільської ради 

від 23 вересня 2021 року № 676-20-VІІІ 

 

Структура та загальна чисельність Управління гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області 
(з 01.11.2022) 

№ Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних 

одиниць 

1 Начальник управління 1 

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та публічних закупівель 

2 Начальник відділу - Головний бухгалтер 1 

3 Головний спеціаліст - економіст 1 

4 Спеціаліст 1 категорії - бухгалтер 5 

5 Спеціаліст 1 категорії 2 

Відділ освіти 

6 Начальник відділу  1 

7 Спеціаліст 1 категорії 1 

8 Спеціаліст 1 категорії з питань кадрової роботи 1 

Відділ культури, спорту та інформування 

9 Начальник відділу 1 

10 Спеціаліст 1 категорії 2 

Сектор соціального захисту 

11 Завідувач сектору 1 

12 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Обслуговуючий персонал  

13 Прибиральник службових приміщень 0,5 

14 Водій автотранспортних засобів 1 

Усього 19,5 
 

Секретар сільської ради                                               Людмила ШЕРШЕНЬ 
 


