
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                               № 1209 

м. Мала Виска 

 
Про внесення змін  до структури та загальної  

чисельності працівників  відділу культури та 

туризму Маловисківської міської ради  

 

 

 Керуючись п.5 ст. 26, п.1 ч.1 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  «Про культуру», з метою 

оптимізації, упорядкування структури та умов оплати праці працівників відділу культури 

та туризму Маловисківської міської ради, враховуючи висновки постійної комісії міської 

ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва Маловисківська міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до структури та чисельності працівників відділу культури та туризму 

Маловисківської міської ради, затвердженої рішенням Маловисківської міської 

ради від 26.08.2021 року №830 «Про внесення змін до структури та загальної 

чисельності працівників відділу культури та туризму Маловисківської міської 

ради», а саме:  

1.1 Вивести зі складу відділу культури  та туризму міської ради посаду методиста у 

кількості  1 штатна одиниця; 

1.2. Затвердити структуру та загальну чисельність  працівників відділу культури та 

туризму Маловисківської міської ради в зазначеними в п.1.1.  змінами  з 01 квітня 

2022 року (додаток 1). 

     2.    Начальнику відділу культури та туризму міської ради  Рижиковій  Ю.О. : 

            2.1. Внести зміни до штатного розпису відділу; 

            2.2. Звільнення працівника згідно п.1 ст.40 КЗпП України провести відповідно до  

             вимог діючого законодавства. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Маловисківської міської ради від 

26.08.2021 року №830 «Про внесення змін до структури та загальної чисельності 

працівників відділу культури та туризму Маловисківської міської ради». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та з гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                                                                  Юрій ГУЛЬДАС 

 



Додаток 1  

до рішенням  міської ради   

від  10 лютого 2022 року №1209 

 

 

Структура  та  штатна  чисельність  працівників відділу культури та  

 та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

станом на 01.04. 2022 року  

 

№ з/п Назва посад працівників  Чисельність 

працівників  

Категорія  

посади  

1 Начальник відділу 1 посадова 

особа ОМС 

2 Спеціаліст  ІІ категорії 1 посадова 

особа ОМС 

3 Методист 1  

4 Охоронник  2  

Централізована бухгалтерія відділу культури та туризму  

1 Головний бухгалтер 1  

2 бухгалтер 2  

 

 

 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК 

 


