
                                                                                                         
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

8 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 27 квітня 2018 року                        № 8-5 

м.Кам’янка 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 22.12.2017 року № 2-21 

«Про затвердження структури та  

загальної чисельності відділу освіти, 

культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради» 

 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська  рада 

 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Внести зміни до додатків  рішення міської ради від 22.12.2017 року № 2-21 

«Про затвердження структури  відділу освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради» та викласти їх в новій 

редакції (додається). 

2. Внести зміни до п.2  рішення міської ради від 22.12.2017 року № 2-21 «Про 

затвердження структури  відділу освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради» та викласти його в новій 

редакції: 

«Затвердити загальну чисельність  відділу освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради на 2018 рік  в кількості  22,0 

осіб. 

3. Відділу фінансів виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

передбачити видатки на заробітну плату працівників відділу при черговому 

перегляді міського бюджету. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову. 

 

 

      Міський голова                                                                               В.І.Тірон                                             



Додаток  до рішення  

Кам’янської міської  ради від 27.04.2018р. № 8-5 

 
 

 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради  

 з 01.05.2018 року 
 

№ п/п Назва посади Кількість 

штатних 

одиниць 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 1 

1.1 Начальник 1 

Централізована бухгалтерія 9 

2. Головний бухгалтер 1 

2.1 Заступник головного бухгалтера 1 

2.2 Бухгалтер 6 

2.3 Провідний економіст 1 

Методичний кабінет 5 

3.1 Завідуючий 1 

3.2 Методист 4 

Обслуговуюча група 7 

4.1 Юрисконсульт 1 

4.2 Секретар 1 

4.3 Інженер з охорони праці 1 

4.4 Технолог по шкільному  харчуванню 1 

4.5 Технік-електрик 0,5 

4.6 Інженер-енергетик 0,5 

4.7 Механік 0,5 

4.8 Програміст 0,5 

4.9 Діловод 1 

Всього 22,0 

 


