
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

13 сесія                     VІІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

23 грудня 2021 року                                                                           №13-26/VІІІ 

 

Про затвердження штатних 

розписів Комунальних закладів, 

організацій, підприємств та 

господарств на 2022 рік 

 

 Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України «Про 

культуру», наказу Міністерства культури та туризму України від 18.10.2005 

року № 745 «Про впорядкування умов праці працівників культури на основі 

єдиної  тарифної сітки», наказу Міністерства України у справах молоді і 

спорту від 23.09.2005 р. № 2097, за погодженням постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва, Руськополянська сільська  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити штатний розпис працівників Комунального закладу 

«Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради» станом на 

01.01.2022 року в кількості 30,95 штатних одиниць. 

2. Затвердити штатний розпис працівників Комунального закладу 

«Спорт для всіх» Руськополянської сільської ради станом на 01.01.2022 року 

в кількості 9,75 штатних одиниць. 

3. Затвердити штатний розпис працівників Комунальної організації 

«Місцева пожежна охорона» Руськополянської сільської ради станом на 

01.01.2022 року в кількості 6,5 штатних одиниць. 

4. Затвердити штатний розпис працівників Комунальної 

господарства «Поляна» Руськополянської сільської ради станом на 

01.01.2022 року в кількості 19 штатних одиниць. 

5. Затвердити штатний розпис працівників Комунального 

підприємства «Господар 2017» Руськополянської сільської ради станом на 

01.01.2022 року в кількості 11,0 штатних одиниць. 

6. Затвердити штатний розпис працівників Комунального 

підприємства «Геронимівка» Руськополянської сільської ради станом на 

01.01.2022 року в кількості 15,5 штатних одиниць. 
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7. Затвердити штатний розпис працівників Комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради» станом 

на 01.01.2022 року в кількості 17 штатних одиниць. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва і начальника відділу 

планування, бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера 

виконавчого комітету ради Шпак Ю. В. 

 

 

Сільський голова                                                               Олег ГРИЦЕНКО 


