
 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня 2021 року № 7/16                                                                                                      

     с.Боратин 

 
Про внесення змін до рішення сесії від 17.12.2020  

№ 1/29 «Про затвердження структури виконавчого  

апарату ради та його загальної чисельності» 

 
Розглянувши пропозицію депутатського корпусу, у зв’язку з виробничою 

необхідністю, відповідно до підпункту 5 пункту 1  статті 26, статтей 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 

09 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

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

Регламенту Боратинської сільської ради, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до рішення сесії від 17.12.2020 № 1/29 «Про затвердження структури 

виконавчого апарату ради та його загальної чисельності», а саме: пункт 1 викласти в 

наступній редакції: 

         «1. Затвердити структуру виконавчих органів Боратинської сільської ради, згідно 

додатку 1. Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів у 

кількості 74,25 штатних одиниць. 

2. Дозволити сільському голові у міжсесійний період вносити зміни до структури 

виконавчого апарату ради, в межах граничної чисельності. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Боратинського сільського голову 

Сергія Яручика. 

 

 

Боратинський сільський голова                                                      Сергій ЯРУЧИК 
 

 

Богдана Макарчук 

  



Додаток 1 до рішення  

Боратинської сільської ради  

від «30» червня 2021 року 

 № 7/16 

 

 
СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ  ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ 

БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 Керівництво сільської ради  

 

Сільський голова 1,00 

Секретар  1,00 

Заступник сільського голови  1,00 

Староста 8,00 

 

Структурні підрозділи виконавчого апарату  
 

Відділ організаційно-правового забезпечення 11,00 

Відділ земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки 4,00 

Служба у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення 12,00 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності  4,00 

Відділ центру надання адміністративних послуг 15,00 

Відділ освіти 3,00 

Відділ соціально-економічного розвитку 3,00 

Відділ з питань благоустрою 11,25 

 

Виконавчі органи Боратинської сільської ради 

 

Централізована бухгалтерія закладів освіти 8,00 

 

Відділ фінансів 3,00 

 

Відділ культури та молодіжної політики 3,00 

 

 

 

Боратинський сільський голова                                           Сергій ЯРУЧИК 
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