
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

18 лютого 2021 року                                                            4 сесія VIII скликання        

 
Про внесення змін до штатного розпису Вороновицької селищної 

ради 
  

На підставі статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи Закон України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», селищна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до штатного розпису Вороновицької селищної ради, а саме: 

1.1. вивести посади: 
1.1.1   «Начальника відділу охорони здоров’я та соціального захисту населення 

Вороновицької селищної ради» – посадова особа, 1 штатна одиниця. 

1.1.2  «Спеціаліста І категорії із питань захисту дітей відділу охорони здоров’я 

та соціального захисту населення Вороновицької селищної ради» – посадова 

особа, 1 штатна одиниця. 

1.1.3  «Головного бухгалтера відділу охорони здоров’я та соціального захисту 

населення Вороновицької селищної ради» – посадова особа, 1 штатна одиниця. 

1.1.4  «Головного спеціаліста відділу охорони здоров’я та соціального захисту 

населення Вороновицької селищної ради» – посадова особа, 1 штатна одиниця; 

1.1.5 «Спеціаліста І категорії-інспектора праці відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Вороновицької селищної ради» – посадова 

особа, 1 штатна одиниця; 

1.1.6 «Спеціаліста із проведення спрощених закупівель відділу охорони 

здоров’я та соціального захисту населення Вороновицької селищної ради» – 

посадова особа, 1 штатна одиниця; 

1.1.7 «Спеціаліста ІІ категорії із соціальної роботи відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Вороновицької селищної ради» – посадова 

особа, 1 штатна одиниця; 

1.1.8 «Фахівця із соціальної допомоги вдома відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Вороновицької селищної ради» – 1 штатна 

одиниця; 

1.1.9 «Соціального робітника відділу охорони здоров’я та соціального захисту 

населення Вороновицької селищної ради» – 21 штатна одиниця; 



1.1.10 «Спеціаліста із проведення спрощених закупівель Вороновицької 

селищної ради» – посадова особа, 1 штатна одиниця; 

1.2. ввести посаду: 
1.2.1. «Діловод» – 1 штатна одиниця; 

1.3. перейменувати посаду: 
1.3.1  «Керівник Центру надання адміністративних послуг» на «Керівник 

Центру надання адміністративних послуг – Державний реєстратор». 

 

2. Відповідальному за ведення кадрової справи, начальнику загального відділу 

– Маджаровій О.М. та начальнику Відділу бухгалтерського обліку та звітності - 

головному бухгалтеру – Драгомарецькій І.М. внести відповідні зміни до 

штатного розпису Вороновицької селищної ради відповідно до даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову. 

 

 

 СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА      О.Г. КОВІНЬКО 
 


