
 

ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ПЕРША СЕСІЯ  

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.12.2020                                          м. Глухів                     № 42  
 

 
 

Про структуру та граничну  

чисельність виконавчих органів 

Глухівської міської ради  

 

 

Розглянувши пропозицію міського голови Вайло Н.О. щодо внесення 

змін до структури та граничної чисельності виконавчих органів Глухівської 

міської ради, керуючись пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 частини 

четвертої статті 42 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою впорядкування та оптимізації діяльності виконавчих органів 

Глухівської міської ради, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Скоротити штатну чисельність працівників організаційно-

контрольного відділу апарату Глухівської міської ради та її виконавчого 

комітету на 1 штатну одиницю та визначити його граничну чисельність – 5 

штатних одиниць.  

2. Збільшити штатну чисельність працівників сектору з питань 

господарського забезпечення апарату Глухівської міської ради та її 

виконавчого комітету на 8,5 штатних одиниць та визначити його граничну 

чисельність – 17 штатних одиниць. 

3. Збільшити штатну чисельність працівників відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Глухівської міської ради на 1 штатну одиницю  та 

визначити його граничну чисельність – 14 штатних одиниць. 

4. Збільшити штатну чисельність працівників управління соціально-

економічного розвитку Глухівської міської ради на 3 штатні одиниці та 

визначити його граничну чисельність – 14 штатних одиниць. 

5. Збільшити штатну чисельність працівників управління житлово-

комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради на 1 

штатну одиницю та визначити його граничну чисельність – 10 штатних 

одиниць.  

6. Збільшити штатну чисельність працівників відділу освіти  Глухівської 



міської ради на 1 штатну одиницю та визначити його граничну чисельність – 5 

штатних одиниць. 

7. Збільшити штатну чисельність працівників відділу культури  

Глухівської міської ради на 1 штатну одиницю та визначити його граничну 

чисельність – 3 штатні одиниці. 

8. Збільшити штатну чисельність працівників відділу молоді та спорту 

Глухівської міської ради на 3 штатні одиниці та визначити його граничну 

чисельність – 6 штатних одиниць. 

9. Збільшити штатну чисельність працівників архівного відділу 

Глухівської міської ради на 1 штатну одиницю та визначити його граничну 

чисельність – 3 штатні одиниці. 

10. Збільшити штатну чисельність працівників служби у справах дітей  

Глухівської міської ради на 1 штатну одиницю та визначити її граничну 

чисельність – 3 штатні одиниці. 

11. Збільшити штатну чисельність працівників відділу з питань 

інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради 

та її виконавчого комітету на 3 штатні одиниці та визначити його граничну 

чисельність – 6 штатних одиниць. 

12. Збільшити штатну чисельність працівників відділу з правового 

забезпечення Глухівської міської ради на 1 штатну одиницю та визначити його 

граничну чисельність - 3 штатні одиниці. 

13. Перейменувати відділ з правового забезпечення Глухівської міської 

ради на юридичний відділ Глухівської міської ради. 

14. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2021 року: 

1) структуру та граничну чисельність апарату Глухівської міської ради та 

її виконавчого комітету (додається); 

2) структуру та граничну чисельність виконавчих органів Глухівської 

міської ради (додається), крім пункту 13 «Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» - 14», який набирає чинності з 1 лютого 2021 року. 

15. Урахувати, що до 1 лютого 2021 року в штатному розписі 

виконавчого комітету Глухівської міської ради існують:  

1) відділ з питань державної реєстрації Глухівської міської ради – 3 

штатні одиниці;  

2) відділ ведення Реєстру територіальної громади Глухівської міської 

ради – 2 штатні одиниці.                         

16. Внести відповідні зміни до штатних розписів виконавчого комітету 

Глухівської міської ради, управлінь та відділів Глухівської міської ради (зі 

статусом юридичної особи). 

17. Визнати такими, що втратили чинність: 

1) структура та гранична чисельність апарату Глухівської міської ради та 



її виконавчого комітету, затверджена рішенням міської ради від 30.10.2020 

№565 «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих 

органів Глухівської міської ради»; 

2) структура та гранична чисельність апарату Глухівської міської ради та 

її виконавчого комітету, затверджена рішенням міської ради від 13.11.2020 

№573 «Про структуру та граничну чисельність апарату Глухівської міської 

ради та її виконавчого комітету»; 

3) структура та гранична чисельність апарату Глухівської міської ради та 

її виконавчого комітету, затверджена рішенням міської ради від 01.12.2020 №4 

«Про структуру та граничну чисельність апарату Глухівської міської ради та її 

виконавчого комітету»;  

4) структура та гранична чисельність виконавчих органів Глухівської 

міської ради, затверджена рішенням міської ради від 01.12.2020 № 5 «Про  

структуру та граничну чисельність виконавчих органів Глухівської міської 

ради».  

18. Фінансовому управлінню міської ради передбачити видатки на 

утримання структурних підрозділів Глухівської міської ради, апарату міської 

ради та її виконавчого комітету з урахуванням цього рішення.  

19. Першому заступнику міського голови Ткаченку О.О., секретарю міської 

ради Васянович Л.Г., заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Васильєвій М.І., Галустяну В.Е., керуючому справами 

виконавчого комітету міської ради Громак Л.А. забезпечити підготовку проектів 

Положень про структурні підрозділи Глухівської міської ради, апарату 

Глухівської міської ради та її виконавчого комітету у новій редакції та винести їх 

на наступне пленарне засідання сесії міської ради для затвердження.  

20. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову 

Вайло Н.О., а контроль - на постійну комісію міської ради з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та спорту, соціальної 

політики, законності, правопорядку, протидії корупції, регламенту та 

депутатської етики (голова комісії – Терещенко І.І.). 

21. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 

 

 

Міський голова                             Надія ВАЙЛО 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

16.12.2020  № 42 
 

 

 

 

Структура та гранична чисельність апарату                                               

Глухівської міської ради та її виконавчого комітету  

 
 Апарат Глухівської міської ради та її виконавчого комітету – 57 штатних 

одиниць, у тому числі:          

    

1. Міський голова - 1.         

 2. Секретар міської ради - 1.                                                                                     

 3. Перший заступник міського голови - 1.  

4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради - 2.                          

 5. Керуючий справами виконавчого комітету міської ради - 1.  

6. Консультант міського голови - 1.   

7. Секретар керівника -1. 

8. Староста – 8. 

9. Діловод – 8. 

10. Організаційно-контрольний відділ - 5.                        

 11. Відділ управління персоналом – 2. 

12. Відділ бухгалтерського обліку та звітності – 3.  

13. Відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності – 6. 

 14. Сектор з питань господарського забезпечення – 17. 

  

 

Міський голова                            Надія ВАЙЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

16.12.2020 № 42 

 

 

Структура та гранична чисельність                                                                

виконавчих органів Глухівської міської ради    
 

 

Виконавчі органи  Глухівської міської ради – 119,25 

 

1. Фінансове управління – 11,25.                         

2. Управління соціально-економічного розвитку - 14.                                          

3. Управління житлово-комунального господарства та містобудування - 10.   

4. Управління соціального захисту населення - 39.                 

5. Відділ освіти - 5.                      

6. Відділ культури - 3.           

7. Відділ молоді та спорту - 6.                 

8. Архівний відділ - 3.           

9. Відділ ведення Державного реєстру виборців - 3.     

10. Юридичний відділ – 3.      

11. Відділ містобудування та архітектури - 3.      

12. Служба у справах дітей - 3.        

13. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» - 14.                                           

14. Відділ з питань додержання законодавства про працю - 2.    

 

 

Міський голова                            Надія ВАЙЛО 


