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VII СК.ТІІ3КАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  sатвердження  структури  та  чисельності  
впконавчого  апарату  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  

Відповідно  до  пункту  4 частини  1 статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  
самоврядування  в  цкраїні», враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  
районної  ради  з  питань  регламенту, депутатської  етики, організації  діяльності  ради  та  
взаемодії  з  органами  місцевого  самоврядування, районна  рада  

вирішила: 

І . Затвердити  структуру  виконавчого  апарату  Киево-Святошинської  районної  
ради  цІІ  скликання  у  кількості  38 штатних  одиниць  згідно  з  додатком . 

2. Визнати  таким, що  втратило  чинність, рішення  Киево-Святошинської  районної  
ради  від  25.10.2018 року  №  492-30-VII «Про  затвердження  структури  та  чисельності  
виконавчого  апарату  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання». 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  
ради  з  питань  регламенту, депутатської  етики, організації  діяльності  ради  та  взаемодії  
з  органами  місцевого  самоврядування . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
31 січня  2019 року  
Ns 562-33-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  31.01.2019 року  Ns 562-33-VII 

СТРУКТУРА  
виконавчого  апарату  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  

N~ 
з/п  

Посада  Чисельиість  

Керівиицтво  
1. Голова  ради  1 
2. Заступник  голови  ради  1 
3. Заступник  голови  ради  1 
4. Керуючий  справами  1 

Патроиатиа  служба  
5. Помічник-консультант  з  юридичних  питань  3 
6 Помічник-консультант  з  організаційних  питань  2 
7. Помічник  керівника  6 

Відділ  оргаиізаційиого  і  кадрового  забезпечеиия  діяльиостіради  
та  зв'язків  з  оргаиами  місцевого  самоврядуваиия  

8. Начальник  відділу  1 
9. Головний  спеціаліст  з 	питань  методичної  роботи  та  

кадрового  забезпечення  ради  
1 

10. Провідний  спеціаліст  1 
Загальиий  відділ  

11. Начальник  відділу  1 
12. Головний  спеціаліст  1 

Відділ 	іиаисово-екоиомічиої  та  господа  ської  діяльиості  
13. Начальник  відділу  - головний  бухгалтер  1 
14. Головний  спеціаліст  з  питань  бухгалтерського  обліку  2 
15. Головний  спеціаліст  з  питань  економічного  аналізу  1 
16. Прибиральниця  1 
17. Двірник  4 
18. Водій  1 
19 Комірник  1 

Відділ  юридичиого  забезпечеиия  
20. Начальник  відділу  1 
21. Головний  спеціаліст  2 
22. Провідний  спеціаліст  1 

Відділ  комп'юте  ио-іи  о  маційиого  забезпечеиия  та  робоми  з  деп  татами  
23. Начальник  відділу  1 
24. Головний  спеціаліст  1 
25. Провідний  спеціаліст  1 

ВСЬОГО  38 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М. Однороманенко  


