
вiд 10 грулня 2020 року

yKPAIHA
БЕзJп олвсъкА сIDJмцч у_lё1 _

хдркIвсъкого P1\.iiol Iy хдркIвсъкоI оБлдстI
II п;lенарне засiда}lня I cecii VIII скликання

Про затвердження структури та

штатного розпису Безлюдiвськоi
селищноi ради та iT структурtlих
пiдроздiлiв

Керуючись Законом УкраТни <I1ро Л*рп,uuний бюджет Украiни на 2020

piK>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\ъ 268 вiд 09,03,2006 року <Про

упорядкування структури та умов опла],и праui працiвникiв апарату органiв

виконавчоi влади, opiaHiB пропурuтури, сулiв та iнших органiв> (зi змiнами),

постанови кабiнету Mi,.i.rpiu чпрuтни Ns 1it29} вiд 30.08.2002 РОКУ uПРО ОПЛаТУ

оплати працi прачi"нrкiв на o.no"i Сдинот ,lаJlифнот сiтки розрялiв i коефiuiснтiв з

оплатою працi прачiвникiв yci.lHoB, .unuurtiu та органiзацiй окремих галузей

бюджеттtоТ сфери>ilri зriпами), Наказу MIly лъ 77 вiд 02.10.1996року <Про умови

llpal_ti робiтниКiu, ,uйпr.гих обсrIугов)..анllяh,I оlэгаlliв виконавttоТ влади, мiсt{евого

самовряДуваннЯ та ТХ викоI{авч"* op.u"iB, opl,aHiB rrрокура,гури та iнших органiв>

(зi змiнами), селищна рада

ВИРlШIИЛА:

1 . Затверди,rи с.грук,i,ур\/ ,га шта гний розпис апарату управлiння

Без.гIюдiвськоТ Ь.п"щ"оТ рали заI,аJIьнOкэ кiliъкiстю 76 шта'них одиниць:

1.1.ввести в дiю штаr,ний 1,эзл!lс станOм гrа 01 .а|,2021рiк(штатний розпис

лодаеться)' 
rтllпr, пт,f\\,,ит.\/11\/ " зплlс Безлrо:lil]ського дошкiльного2.За,гверди,ги структуру та IIIl,i];[tи[,T ро

навчыlьного закJlаДУ(яс.llа-саl(ок)загаль}Iоlо tсi;tьt<iс,гrо 38.97 шт,а,гних одиниць:

2.1.Ввести в дiю tштатний рOзllис с,ганоNI на 01.01.2021рiк(штатний розпис

ДОЛаеТЬСЯ)' 
ти.ли с.гпчкт\/Dч - ):itlис Хорошiвського дошКiЛЬНОГО3.Затверди,ги с,rрукт)/ру та штатниl4 рс

I'авчzUlьного заклалу(ясла-садL-.к)загаJIыiок) Ki,ltbtcicTto з2,22 шта,гних одиниць:

з.l.Rвести в дiю rптатri;.tй розIIllс cтatiоi\,I на 01.01.2021рiк(штатний розпис

[)0i}т]и(.] t]асиrцiвськоI,о дошtкiльного
:,i itl,,Kir:l to 4?-,55 штатних одиниць:

до,llасться)
4.За,гверли,ги с,грук,гуру,la,!1,1,,t,t,H!{:,]

н авч аJI ыI о го з а кл all} ( я t- з r а- с а J trr к )з ага,] i ] l l { 0 l0



4,1,Ввес,ги в.ltiю ш,гатний розllис сl,анOм на 0l ,01,202lрiк(штатний розпис
додаеться).

5.Затверлити структуру та штатний розпис чентралiзованоТ бухгалтерii
заг€U]ьною кiлькiстю 8 штатних одиниць:

5,1,Ввести в дiю штатний розпис станом на 0l ,01,202lрiк(штатний розпис
додаеться ).

6,Затверлити структуру та штатний розпис MI]K-3 загальною кiлькiстю l l
штатних одиниць:

6,1,ВвесТи в дiю штатНий розпис станом на 0l .01.202lрiк(штатний розписдодасться).
7,Затверлити структуру ],а tштатltий розtlис Безлкrдiвського клубного

закладу загальн()к) кiлькiстlt-l | 3,5 tл.t,атllих о/tиниllь:
7,1.ВвестИ в дiю lUтатНий розпис станом на 0I .01.202lрiк(штатний розпис

додасться )." 8.затвердити структуру та штатний розпис прачiвникiв з благоустрою
територiТ зага-льною кiлькiстю l 1,75 штатних одиниць:

8.1.Ввести в дiю штатний розпис станом на 0l ,01.202lрiк(штатний розпис
додасться).

9.ЗатверлитИ структурУ та штатниЙ розпиС Хорошiвського булинку
культури загальною кiлькiстю l0 Lштатних одиниllь:

9.1 .ВвестИ в дiк) lштатний розпис cl,allOM на 0l .0l ,202lрiк(rштатний розпис
/loflag,r6ar;.

l0.Затверди-'^и структуру та uIтатний розпис Васищiвського клубу
загальною кiлькiсr.ю 4,5 ttlTaTHиx олиниLlь:

I0.1 .Ввести в .,tiю t]lта,гtlий розrIис c],all()M на 0l .0l .202lрiк(штат]lий розпис
лода6",,r., 

'.l l.Зат,вер)|и,ги сlрукl,уру ],а шl],а,гний розllис [}асиlttiвськоТ фiлil'бiблiотекиJю8 загЕulьною кiлькiстю 1,5 ш.гатних одини1_1ь:
lI.1.Ввести в дiю штатний розпис станом на 0l ,01.202lрiк(штатний розписдодасться).
l2.затвер дити структуру та штатний розпис Хорошiвськот фiлiт бiблiотекиМ22 загальною кiлькiстю l штатних одиниць:
l2,1,Ввести в дiю штатний розпис станом на 0l ,о1.202lрiк(штатний розпислодасться ).

l3,Затвердити структуру та штатний розпис Ко,глярiвськоТ фiлii'бiблiотеким32 заг€Lпьною кiлькiстtt,l l ttlтатних о/tиI|иltь:
I3,1.Ввести в лiкl l_tlта,l,tlий розпис станом на 0l .01.202lрiк(tilтатний розпислодаеться ).

l4.затверлити структуру та lrtтатний розllис Безлкlдiвськоi. фiлiт бiблiотеки
J\&6 зага.цьнок) кillькiс-гlt.l 2,25 lU,I.аl-них о/lиllиltь:
. l4.1.Ввес'ги в дiк,l lll,l,ат,llий розгlис с,|,аном на 0l ,01,202|рiк(rштатний розписдодасться).

l5.затвердити структуру та штатний розпис Лизоryбiвськот фiлiтбiблiотеки J\b35 загальною кiлькiстю 1,5 ,iurr"* одиниць:



l5.1.Ввести в дiю штатний розпис (),lilH(JI,4 на 01 .0|,2021 piK (штатний розпис

додасться).
16. Контроль за виконанням рiшення покласти на постtйну комlсlю з питань

бюджету, економiки, фiнаllсiв та комунальноТ власностi (Пiдкопай д,Б,),

Безлюдiвський селищний Микола кУЗъМIНоВ

sý/ lN l/ l Yrjъ


