
  

 

 

 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  29 квітня   2021  року  №   26                   VІІІ      сесія восьмого скликання 

    Баштанка      
 

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23 грудня 2020 року 
№ 16 «Про затвердження структури 
та штатної чисельності апарату і 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради на 2021 рік» 

 

Керуючись пунктами 13, 20 частини четвертої  статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 
України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, суддів та інших органів», враховуючи висновки постійних комісій 
міської ради,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 16 

«Про затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчого 

комітету Баштанської міської ради на 2021 рік», а саме:  
1) Вивести з 17.05.2021 року зі структури апарату і виконавчого 

комітету Баштанської міської ради посаду спеціаліста І категорії загального 
відділу (1 штатна одиниця); 

2) Ввести   з    01.05.2021   року   до   структури   виконавчого комітету  
Баштанської міської ради «Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації виконавчого комітету Баштанської міської 
ради» (2  штатні одиниці: 1 одиниця – завідувач сектору, 1 одиниця – спеціаліст 
І категорії). 

3) ДОДАТИ розділ «Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації виконавчого комітету Баштанської міської 
ради» з 01.05.2021 року структури та штатної чисельності апарату і 
виконавчого комітету Баштанської міської ради   на 2021 рік та викласти його у 
такій редакції: 

 



Завідувач  сектору 1 

Спеціаліст 1 категорії 1 

Всього  2 

4) ВСТАНОВИТИ  штатну чисельність апарату і виконавчого 
комітету міської ради з 01.05.2021 року в кількості 92,5 штатних одиниці, а з 
17.05.2021 року в кількості 91,5 штатних одиниць. 
          2. Начальнику відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Юлії  
ГЛАДКІЙ вжити заходів щодо введення в дію даного рішення згідно з чинним 
законодавством. 
 

 

Міський голова                                 Олександр БЕРЕГОВИЙ 


