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УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

м. ВАРАШ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
міського голови 

 

___   _______________                                                       № _____________ 

 

Про внесення змін до штатного розпису 

виконавчого комітету Вараської 

міської ради на 2022 рік 

 

 На виконання пункту 2 розпорядження міського голови від 12 квітня 

2022 №67-Род-22-1100 «Про скорочення штату працівників виконавчого 

комітету Вараської міської ради» та пункту 3 розпорядження міського голови 

від 20 травня 2022 №95-Род-22-1100 «Про скорочення штату працівників 

виконавчого комітету Вараської міської ради», враховуючи постанову 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», наказ Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 березня 2021 

№609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, суддів та інших органів», наказ Міністерства фінансів України від 

28 січня 2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в 

процесі виконання бюджету», рішення Вараської міської ради від 08 квітня 

2022 року №1387-РР-VIII «Про внесення змін до рішення Вараської міської 

ради від 20.08.2021 №594  «Про затвердження структури виконавчих органів 

Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», 

рішення Вараської міської ради від 18 травня 2022 року №1397-РР-VIII «Про 

внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 №594  «Про 

затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної 

чисельності працівників апарату управління», керуючись пунктом 20 частини 

четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити перелік змін до штатного розпису виконавчого комітету 

Вараської міської ради на 2022 рік, який застосовується з 01 червня 2022 року 

(додається). 
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2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МЕНЗУЛ  
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Міський голова м.Вараш

_________________Олександр МЕНЗУЛ

________________ 2022 року

М.П.

застосовується з 01.06.2022 року

1 2 3 4 5

Затверджено за посадовими окладами станом на

01.01.2022 р.

2 * 15 565,00

1. Апарат управління ради та виконавчого комітету

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 1 12 000,00 12 000,00

2. Адміністративно-господарський відділ

водій автотранспортних засобів 1 3 565,00 3 565,00

1 * 5 200,00

3. Управління економіки та розвитку громади

3.1. відділ економіки, промисловості та транспорту

головний спеціаліст 1 5 200,00 5 200,00

Усього: 95 * 611 095,00

Керівник Олександр МЕНЗУЛ
М.П.

Головний бухгалтер Альона ШУМРА

96 * 621 460,00

Виключити зі штатного розпису  в частині  посад та посадових окладів 

Включити до штатного розпису  в частині  посад та посадових окладів 

№ 

зп
Назва структурного підрозділу та посад

Кількість 

штатних посад

Посадовий 

оклад(грн.)

Фонд заробітної 

плати на місяць 

за посадовими 

окладами(грн.)

Затверджую

штат в кількості 95 штатних одиниць з 

місячним фондом заробітної плати за 

посадовими окладами 611 095гривень

(підпис керівника)

ПЕРЕЛІК  ЗМІН

до штатного розпису виконавчого комітету

Вараської міської ради на 2022 рік
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