
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження структури виконавчого апарату  
Києво-Святошинської районної ради VІ скликання  

 
 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 
03.12.1997 року № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування» (зі змінами), районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити структуру виконавчого апарату Києво-Святошинської районної 

ради VІ скликання згідно додатку. 
 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Києво-Святошинської районної 

ради від 16.03.2006 року № 340-21 „Про затвердження додаткової чисельності 
працівників, які обслуговують приміщення, що знаходяться на балансі Києво-
Святошинської районної ради” (із наступними змінами). 

 
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Києво-Святошинської районної 

ради від 03.02.2011 року № 50-04-VІ «Про затвердження структури 
виконавчого апарату Києво-Святошинської районної ради та його 
чисельності». 

 
4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію 

районної ради з питань регламенту, депутатської етики, організації діяльності 
ради та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова комісії – 
Ладковський І.В.). 
 

    

                   Голова ради                             В.В. Луцюк 

 

 

 
м. Київ 
02 лютого 2012 року 
№ 180-15-VІ 

 
 



 

 

 
 

 
 

         Додаток  
         до рішення Києво-Святошинської 

                                                                                              районної ради VІ скликання 
                                                                                                                від 02.02.2012 року  № 180-15-VІ 
 

С Т Р У К Т У Р А 
виконавчого апарату Києво-Святошинської районної ради VІ скликання 

 
№ з/п Посада Чисельність  

1. Голова ради 1  

2. Заступник голови ради 1  

3. Керуючий справами 1  

4. Помічник-консультант з юридичних питань 1  

 Відділ організаційного забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів 

5. Начальник відділу 1  

6. Головний спеціаліст з питань методичної роботи та 
кадрового забезпечення ради 
 

1  

                  Відділ по зв’язках з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, об`єднаннями 
громадян та з питань адміністративно-територіального устрою 

 
7. Начальник відділу 1  

8. Головний спеціаліст з питань методичного забезпечення 
органів місцевого самоврядування 
 

1  

 Загальний відділ 

9. Начальник відділу 1  

10. Головний спеціаліст по протокольній роботі, контролю, 
роботі з кореспонденцією 
 

1  

Відділ фінансово-господарського забезпечення 

11. Начальник відділу, головний бухгалтер 1  

12. Головний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку   
 

1  

13. Спеціаліст І категорії з питань матеріально-технічного 
забезпечення діяльності ради 
 

1  

14. Водій 2  

15. Прибиральниця 1  

16. Двірник 3  

Відділ юридичного забезпечення 

14. Начальник відділу 1  

15. Головний спеціаліст з питань комунальної власності та 
врегулювання земельних відносин 

1   

              
                  Заступник голови ради                                                В.А. Костина 


