
           

 
Україна 

Знам'янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 
            Рішення 

 
від   24 жовтня  2014 р.       № 388 

м. Знам’янка 

 

Про внесення змін до штатного  

розпису деяких структурних  

підрозділів виконавчого комітету 

Знам`янської міської ради  

 

 

На виконання постанови 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», постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення 

про бухгалтерську службу бюджетних установ», керуючись ст. 40 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р  І Ш И В: 

 

 

1. Скоротити з 31 грудня 2014 року  посаду головного спеціаліста відділу  

фінансово-господарського забезпечення - заступника головного бухгалтера 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради та ввести  посаду заступника 

начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради.                

2. Скоротити з 31 грудня 2014 року  посаду головного економіста відділу  

бухгалтерського обліку, звітності та інформаційного забезпечення  - заступника 

головного бухгалтера фінансового управління та ввести посаду заступника 

начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та інформаційного 

забезпечення  фінансового управління.    

3. Скоротити з 31 грудня 2014 року посаду головного спеціаліста відділу  

бухгалтерського обліку – заступника головного бухгалтера управління 

соціального захисту населення та ввести  посаду заступника начальника відділу 

бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення.                

4. Внести зміни до структури управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства Знам’янської міської ради, а саме: 

 скоротити з 31 грудня 2014 року  посаду головного бухгалтера та головного 

спеціаліста з питань обліку та звітності відділу житлово-комунального 

господарства управління  містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства; 

 створити з 01 січня 2015 року відділ бухгалтерського обліку та звітності 

у структурі управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства у межах загальної  чисельності управління; 

 

 

 



 

 

 

 ввести з 01 січня 2015 року  посаду начальника відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головного бухгалтера та посаду  головного спеціаліста 

відділу бухгалтерського обліку та звітності управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства. 

5.  Головному спеціалісту  відділу фінансово-господарського забезпечення – 

заступнику головного бухгалтера Буглак Н.В., начальнику відділу бухгалтерського 

обліку, звітності та інформаційного забезпечення – головному бухгалтеру фінансового 

управління Кармазин А.М., головному бухгалтеру управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Підгорній О.В.,   начальнику відділу 

бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру Степановій О.М. внести відповідні зміни 

до штатного розпису з 01 січня 2015 року. 

6.   Головному спеціалісту відділу кадрової роботи Тесленко К.В.: 

-   попередити письмово головного спеціаліста  відділу фінансово-господарського 

забезпечення – заступника головного бухгалтера виконавчого комітету міської ради, 

головного економіста відділу  бухгалтерського обліку, звітності та інформаційного 

забезпечення  - заступника головного бухгалтера фінансового управління,  головного 

спеціаліста відділу  бухгалтерського обліку – заступника головного бухгалтера 

управління соціального захисту населення, головного бухгалтера та головного 

спеціаліста з питань обліку та звітності відділу житлово-комунального господарства 

управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської 

ради про наступне вивільнення посад не пізніше,  ніж за 2 місяці, що передують 

вивільненню,  та одночасно подати до Знам’янського міськрайонного центру зайнятості 

статистичну звітність згідно встановленої форми. 

7. Контроль   за   виконанням  даного   рішення   покласти на керуючу справами 

Меренкову Л.І. 

 

 

 

 

              Міський голова                  І.Крижановський  


