
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ‘ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  08.02.2018 № 03
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення 2 сесії першого пленарного засідання 
восьмого скликання від 31.12.2016 року № 03 «Про утворення та 
затвердження структури  виконавчих органів Миколаївської сільської 
ради»

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення 
ефективної роботи, відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», № 05 від 06.01.2017 року «Про прийняття зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району у 
комунальну власність Миколаївської сільської територіальної громади 
Сумського району Сумської області бюджетних установ», враховуючи 
рішення третьої позачергової сесії восьмого скликання Миколаївської 
сільської ради від 27.01.2017 за № 05 «Про внесення змін та доповнень до 
рішення 2 сесії першого пленарного засідання восьмого скликання від 
31.12.2016 року № 03 «Про утворення та затвердження структури  
виконавчих органів Миколаївської сільської ради»», проект рішення «Про 
затвердження Програми «Безпечна громада» на 2018 рік», Миколаївська 
сільська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до рішення 2 сесії першого пленарного 
засідання Миколаївської сільської ради восьмого скликання від 
31.12.2016 року № 03 «Про утворення та затвердження структури  
виконавчих органів Миколаївської сільської ради», а  саме:
1.1.  З 09.02.2018 року в додаток № 1 «Структура виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради з 01.01.2017 року»  внести  
зміни та викласти в наступній редакції (додаток № 1 додається);

1.2. Внести зміни у пункт 3 «Заступник сільського голови з питань



діяльності  виконавчих  органів»,  розділу  «Керівництво  ради  та
виконавчого комітету», кількість одиниць – 2;

1.3. Внести  зміни  у  підпункт  12.1 «Водій»  пункту  12
«Адміністративно господарський відділ», кількість одиниць – 2

1.4. З  17.04.2018  року  пункт  12.3  «Сторож»  пункту  12
«Адміністративно  господарський  відділ»,  чисельністю  2  штатні
одиниці, виключити.

1.5. З  09.02.2018  року  пункт  10.9  «Спеціаліст  ІІ  категорії  –
уповноважений на здійснення державного контролю за додержанням
законодавства  про  працю»  пункту  10  «Загальний  відділ»,
чисельністю 1 штатна одиниця, виключити.

2. Додати Додоток 5 «Відділ соціального захисту населення 
Миколаївської сільської ради Сумського району», кількість штатних 
одиниць – 2 (начальник відділу – 1, спеціаліст ІІ категорії - 1).

Сільський голова С.В.Самотой


