
УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII СКЛИКАННЯ 

4-а сесія
РІШЕННЯ

від 29.01.2021 № 11- 4/VIII

Про затвердження структури 
та штатного розпису фінансового 
відділу Перещепинської міської ради

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою від 03.06.20р. № 

v 441 «Про внесення змін у додатки до 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», Перещепинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та штатний розпис фінансового відділу 
Перещепинської міської ради на 2021 рік (додатки 1,2).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, з 
питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку 
підприємництва, з питань власності, комунального майна та приватизації.

Ярослав ЦВІРКУН



Додаток 1 
до рішення міської ради 
від29.01.2021р. № 11-4/VIII

СТРУКТУРА 
фінансового відділу Перещепинської міської ради 

на 2021 рік

№ п/п Найменування структурного 
підрозділу (посади) Кількість шт. од.

1 Начальник відділу
«

1,0

2 Головний спеціаліст по доходах 1,0

3 Головний спеціаліст по видатках 1,0

4 Головний спеціаліст з бухгалтерської, 
організаційно-кадрової роботи та 
проведення закупівель

1,0

Всього 4,0

Секретар міської ради Марина КОПИТЬКО



Додаток 2
до рішення міської ради 
від 29.01.2021р. № 11- 4/VIII

ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості 4 (чотири) штатних 
одиниць
з місячним фондом заробітної плати 
за посадовими окладами
Двадцять дві тисячі шістсот грн. 00 
коп. (22 600, 00 грн)

Міський голова
Я.О.Цвіркун 

021 р.

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
фінансового відділу Перещепинської міської ради 

на 2021 рік

№ 
п/п

Назва структурного 
підрозділу (посади)

Кількість 
штатних 
одиниць

Посадовий 
оклад (грн.)

Фонд 
заробітної 
плати на 

місяць (грн.)

1 Начальник відділу 1,0 7 300,00 7 300,00

2
Головний спеціаліст 
по доходах 1,0 5 100,00 5 100,00

3
Головний спеціаліст 
по видатках 1,0 5 100,00 5 100,00

4
Головний спеціаліст з 
бухгалтерської, 
організаційно-кадрової 
роботи та проведення 
закупівель

1,0 5 100,00 5 100,00

Разом по штатному розпису 4,0 22 600,00

Секретар міської ради Марина КОПИТЬКО


