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ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
22 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  
 
20 січня 2021 року                     смт Вороновиця                                        № 
 
Про внесення змін до рішення 21 сесії VІІІ скликання Вороновицької 
селищної ради від 23 грудня 2021 року №1861 «Про затвердження 
структури та загальної чисельності працівників виконавчого апарату 
Вороновицької селищної ради, інших виконавчих органів» 
 

   Відповідно до статей 11, 26, 34, 42, 54, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», статей 11, 12 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 21 Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства соціальної політики 
України від 14.06.2018 року № 890 «Про деякі питання діяльності об′єднаної 
територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав 
дітей», наказу Міністерства соціальної політики України від 18.07.2018 року № 
1029а «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України 
від 14.06.2018 № 890», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 
року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 
захистом прав дитини», з метою реалізації державної політики у сфері 
соціального захисту дітей, запобігання і профілактики дитячої бездоглядності 
та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, впорядкування штатного 
розпису та структури апарату з 18 лютого 2021 року сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до рішення 22 сесії VІІІ скликання Вороновицької селищної 

ради  від 23 грудня  2021 року №1861 «Про затвердження структури та 
загальної чисельності працівників виконавчого апарату Вороновицької 
селищної ради, інших виконавчих органів ради», а саме: 
- ввести в штатний розпис служби у справах дітей Вороновицької 

селищної ради та в структуру Вороновицької селищної ради посаду 
«Спеціаліст» - посадова особа, 1 шт., одиниця. 

2. Начальнику служби у справах дітей провести упорядкування структури 
служби у справах дітей Вороновицької селищної ради. 
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3. Начальнику загального відділу (Олені МАДЖАРОВІЙ), провести 
упорядкування загальної структури Вороновицької селищної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та цін (Олену 
ЯКУБОВСЬКУ) 

 
 

 
 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                  Олександр КОВІНЬКО 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Секретар ради (рішення ради)                                        Ірина НАГАЄВСЬКА 

18 СІЧНЯ 2022 р. 

 

Заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів                                                  Тетяна ЛІЩУК 

18 СІЧНЯ 2022 р. 

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт 

Загального відділу                                                                                     Руслан ЗОЗУЛЯ 
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