
ПРОЄКТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до структури  

та чисельності Управління  

освіти, культури, молоді і спорту  

Великодимерської селищної ради  

 

З метою удосконалення структури Управління освіти, культури, молоді і спорту 

Великодимерської селищної ради, структурування функціональних напрямів 

діяльності, забезпечення ефективної роботи, керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні 

висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, 

туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення, Великодимерська селищна рада  

В И Р І Ш И ЛА: 

1. Внести зміни до структури та чисельності Управління освіти, культури, 

молоді та спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області, затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради № 244 ІХ-VIII від 

04.03.2021 року «Про внесення змін до структури та штатного розпису Управління 

освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради», а саме: 

1.1. Внести в склад Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області посаду 

спеціаліста І категорії в кількості 3 штатні одиниці. 

2. Затвердити структуру та чисельність Управління освіти, культури, 

молоді та спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області в новій редакції (додається). 

3. Головному бухгалтеру Управління освіти, культури, молоді і спорту 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області внести зміни 

в штатний розпис і провести відповідні розрахунки згідно внесених змін. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

Селищний голова                                          Анатолій БОЧКАРЬОВ 

смт Велика Димерка 

29 квітня 2021 року  

№ ___ ___ -VIII 



ПРОЄКТ 

Додаток 

до рішення ради від  

29.04.2021 р. №      -VIII 

 

 

 

 Структура та загальна чисельність Управління освіти,  

культури, молоді та спорту  

Великодимерської селищної ради  

Броварського району Київської області 

 

№ 

з/п 
Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних 

посад 
1 2 3 

1. Начальник Управління 1 

2. Заступник начальника 2 

3. Головний бухгалтер 1 

4. Головний спеціаліст 2 

5. Спеціаліст 1 категорії 3 

 Всього 9 

 

 

 Секретар селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Антоніна СИДОРЕНКО 



ПРОЄКТ 

В.о. начальника Управління освіти,  

культури, молоді та спорту  

Великодимерської селищної ради                                               І. ХИТРА  

  

  

Заступник начальника відділу  

правового забезпечення                        В. МАРТИНЕНКО   

  

   

  

  

Заступник селищного голови                                                   М. ГУБСЬКИЙ 

  

  

___________постійної депутатської  

комісії з питань освіти, культури,  

туризму, молоді, фізкультури і спорту,  

охорони здоров’я та соціального  

захисту населення                                                                      _____________  

 

 

 

Секретар селищної ради                                                              А. СИДОРЕНКО 

  

 


