
 

ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

19.12.2017                           м. Глухів                           № 298 

 

 

Про внесення змін до структури та  

чисельності виконавчих органів  

Глухівської міської ради    

 З метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, 

забезпечення реалізації заходів з енергозбереження в місті Глухові, враховуючи 

подання секретаря міської ради Демішевої О.М. про збільшення штатної 

чисельності управління соціально-економічного розвитку міської ради за 

рахунок скорочення штатної чисельності управління житлово-комунального 

господарства та містобудування міської ради, керуючись пунктом 5 частини 

першої статті 26, пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною першою 

статті 54 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до структури та чисельності виконавчих органів 

Глухівської міської ради:  

1) скоротити штатну чисельність управління житлово-комунального 

господарства та містобудування Глухівської міської ради на 1 штатну 

одиницю, визначивши його загальну штатну чисельність у кількості дев’яти 

штатних одиниць; 

2) збільшити штатну чисельність управління соціально-економічного 

розвитку Глухівської міської ради на 1 штатну одиницю, визначивши його 

загальну штатну чисельність у кількості одинадцяти штатних одиниць.  

2. Затвердити структуру та граничну чисельність виконавчих органів 

Глухівської міської ради у новій редакції (додається). 

3. Визнати такою, що втратила чинність, структуру та граничну 

чисельність виконавчих органів Глухівської міської ради, затверджену 



рішенням Глухівської міської ради від 31.07.2017 № 261 «Про створення 

відділу з питань додержання законодавства про працю міської ради».                                                             

4. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову 

Терещенка Мішеля, а контроль - на постійну комісію міської ради з 

питань місцевого самоврядування,дотримання законності, правопорядку, 

регламенту,  депутатської етики та запобігання корупції (голова – Фетищенко В.Ф.). 

 

 

Міський голова                            М. Терещенко 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 



                                                           Додаток 1 

                                                                                     до рішення міської ради 

                                                                                           19.12.2017    №298 

 

Структура та гранична чисельність                                                                

виконавчих органів Глухівської міської ради    

 

 

Виконавчі органи  Глухівської міської ради – 105,25 

1. Фінансове управління – 11,25.                         

2. Управління соціально-економічного розвитку - 11.                                          

3. Управління житлово-комунального господарства та містобудування - 9.   

4. Управління соціального захисту населення - 39.                 

5. Відділ освіти - 4.                      

6. Відділ культури - 2.           

7. Відділ молоді та спорту - 3.                     

8. Архівний відділ - 2.           

9. Відділ ведення Державного реєстру виборців - 3.     

10. Відділ з правової та внутрішньої політики - 4.     

11. Відділ містобудування та архітектури - 3.      

12. Служба у справах дітей - 2.        

13. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» - 5.                                           

14. Відділ ведення Реєстру територіальної громади Глухівської міської ради - 2.                                   

15. Відділ з питань державної реєстрації Глухівської міської ради - 3.  

16. Відділ з питань додержання законодавства про працю – 2.    

 

 

Міський голова                                                             М.Терещенко 

 

 

 

 

 

 

 
 


