
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від  «   »                    2021р. 

       м. Кременчук 

 

Про затвердження структури та 

штатної чисельності виконавчого 

апарату Кременчуцької районної 

ради 

 

Керуючись п. 4 ч. 1 ст. 43, ст. 58 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 р. № 268 (із змінами), наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 23 березня 2021 року № 609, з 

метою упорядкування структури виконавчого апарату районної ради, 

враховуючи висновки постійної комісії Кременчуцької районної ради з питань 

самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської 

діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією, 

 

районна рада вирішила: 

 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради згідно з додатком. 

2. Затвердити загальну чисельність виконавчого апарату Кременчуцької 

районної ради в кількості 21 штатної одиниці. 

3. Надати голові Кременчуцької районної ради право затвердити 

положення про структурні підрозділи виконавчого апарату Кременчуцької 

районної ради та посадові інструкції працівників виконавчого апарату з 

урахуванням пунктів 1 та 2 цього рішення. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сьомої позачергової сесії 

восьмого скликання від 06 липня 2021 року «Про структуру та штатну 

чисельність виконавчого апарату Кременчуцької районної ради». 

 

 

Голова 

районної ради      Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Голова  

Кременчуцької районної ради    Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

Начальник загального відділу  

Кременчуцької районної ради    Світлана ГРИНЬ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Іван ІПАТЕНКО 

 

 

Керуючий справами  

Кременчуцької районної ради    Володимир САВЧЕНКО 

 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради    Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

 

Начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної ради    Людмила ШТАНЬКО 

 

 

Начальник організаційного відділу 

Кременчуцької районної ради    Інна КРУПІНА 

 

 

Голова постійної комісії  

Кременчуцької районної ради з питань  

самоврядування, адміністративно- 

територіального устрою, депутатської  

діяльності та етики, законності,  

правопорядку та боротьби з корупцією  Сергій ЧИНЧИК 



Додаток 1 

до рішення  

восьмої сесії Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання  

від «__» _________ 2021р. 

 

Структура та штатна чисельність виконавчого апарату  

Кременчуцької районної ради 

 

№ 

з/п 
Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

1 2 3 

1 Керівництво районної ради  

 Голова ради 1 

 Заступник голови ради 3 

2 Виконавчий апарат районної ради  

 Керуючий справами 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів) 1 

 Прибиральник службових приміщень 1 

2.1 Юридичний відділ виконавчого апарату районної ради  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Провідний спеціаліст 1 

2.2 Загальний відділ виконавчого апарату районної ради  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Спеціаліст 1 

2.3 Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Спеціаліст 1 

2.4 Фінансовий відділ виконавчого апарату районної ради  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст  1 

 Провідний спеціаліст 1 

2.5 Патронатна служба  

 Радник голови ради 1 

 Всього 21 

 

 

Заступник голови 

Кременчуцької районної ради    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 


