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Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
__1-ої_сесії ____VI__скликання
від ___19.11.___ 2010р. № _12__
м.Берегово

____összehívású___ülésszaka
2010_____én kelt______sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про виконавчий апарат районної
ради та умови оплати праці посадових
осіб місцевого самоврядування
Враховуючи необхідність здійснення виконавчим апаратом районної ради
організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріальнотехнічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння
здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами,
органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого
самоврядування, відповідно до статей 15, 21 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» та статей 43, 58 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити структуру і чисельність виконавчого апарату районної ради
згідно з додатком.
2. Встановити, що витрати на утримання районної ради та її виконавчого
апарату визначаються рішенням районної ради про районний бюджет на
відповідний рік.
3. Надати право голові районної ради здійснювати преміювання
працівників виконавчого апарату та встановлювати їм надбавки, надавати
матеріальну допомогу у порядку та розмірі, установлених постановою 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», у межах затверджених видатків
на оплату праці.
4. Це рішення набирає чинності з 1 грудня 2010 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради Брауна А.О.
Голова ради

А.А.Бігарі

Додаток
до рішення районної ради
від«___»______2010р. №____

СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНІСТЬ
виконавчого апарату районної ради
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Назва структурного підрозділу та посад

Кількість
посад

І. Керівництво ради та патронатна служба
Голова ради
Заступник голови ради
Керуючий справами
Радник голови ради
Разом:
ІІ. Відділ організаційного забезпечення діяльності ради
Начальник відділу
Головні спеціалісти
Разом:
ІІІ. Загальний відділ
Начальник відділу
Провідний спеціаліст
Секретар керівника ради
Разом:
ІV. Відділ юридичного забезпечення
Начальник відділу
Головні спеціалісти
Разом:
V. Відділ фінансово-господарського забезпечення
Начальник відділу
Завгосп
Водій
Відповідальний черговий
Техпрацівник
Разом:
VІ. Відділ управління об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селища району
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Разом:
УСЬОГО по апарату ради:

Заступник голови ради
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А.О.Браун

