
  

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «_____ » ____________  року № ____                        Порядковий номер сесії                
    Баштанка                                                                              та скликання 

 

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.12.2019 року №10 
«Про затвердження структури та 
штатної чисельності апарату і 
виконавчих органів Баштанської 
міської ради на 2020 рік» 

 

 Згідно з пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, враховуючи 

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра 
СТАДНІКА від 02 липня 2020 року № 265-р «Про затвердження плану заходів з 
підготовки до трансформації центрів надання адміністративних послуг 
районних державних адміністрацій Миколаївської області», міська рада: 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2019 року №10 

«Про затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчих 
органів Баштанської міської ради на 2020 рік», а саме:  

1) Вивести з 25.10.2020 року зі структури відділ державної реєстрації 
виконавчого комітету Баштанської міської ради,  загальною чисельністю 5 
штатних одиниць (начальник відділу – 1 одиниця, державний реєстратор – 2 

одиниці, головний спеціаліст – 2 одиниці). 
2) Ввести з 18.10.2020 року до структури апарату виконавчих органів 

Баштанської міської ради відділ «Центр надання адміністративних послуг» з 



зальною чисельністю 6 штатних одиниць (начальник відділу – 1 одиниця, 
державний реєстратор – 3 одиниці, адміністратор – 2 одиниці) 

3) Додаток «Структура та штатна чисельність апарату і виконавчих 
органів Баштанської міської ради на 2020 рік» до рішення міської ради від 
23.12.2019 №10 «Про затвердження структури та штатної чисельності апарату і 
виконавчих органів Баштанської міської ради на 2020 рік» доповнити частиною 

у такій редакції: 
№ Центр надання адміністративних послуг  

1. Начальник відділу 1 

2. Державний реєстратор 3 

3. Адміністратор 2 

 Всього: 6 

 

2. Начальнику відділу організаційно-кадрової роботи та контролю 
Юлії ГЛАДКІЙ вжити заходів щодо введення в дію даного рішення згідно з 
чинним законодавством. 

3. Начальнику відділу, державної реєстрації  Олександру ЧЕРНЕНКУ, 
підготувати Положення про відділ у відповідність з даним рішенням міської 
ради.  
 

 

Міський голова         Іван РУБСЬКИЙ 


