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ЛИСИtIАНСЬКА MICЬ КА В IЙ СЬКОВ О-ЦИВIЛЬНА АДМIШС ТРАЦIЯ

сев€родонЕцького рдйону лугднсько[ оьлдстr

розпорш}ItЕннrI
кЕрIвникА лисичАнськоi MrcbKoi

вIйськово-цивIльноi адмrнIстрАцIi

Nг9 F бом. Лисичанськ

Про внесенця змiн до штатного роЗпису
управлiння власностi

з метою приведення посадових окладiв у вiдповiднiсть до нак€ву

MiHicTePcTBa розВиткУ економiКи, торгiВлi та сiльського господарства Украiни
вiд 2З.оз.2о21 року }{b 609 кПро умови оплати працi робiтникiв, зайнятих

обслуговуванням органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та iх
виконавчих органiв, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв>>

зобов'язуюi

1. Внести змiни до штатного розпису управлiння власностi Лисичанськоi
мiськоi вiйськово. цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького району
луганськоi областi, затвердженого розпорядженням керiвника Лисичанськоi
мiськоi вiйсъкоВо-цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького району
Луганськоi областi вiд 18 травня 2021 року N9392 в частинi посадового окладу

водiя автотранспортних засобiв, встановивши його на piBHi 3290 г;эн.

2. Вищевказанi змiни,вважати такими, що дiють з 0|.01.2021 року та
виконати перерахунок заробiтноi rтлати водiевi автотранспортних засобiв.

з. Затвердити штатний розпис .управлiння власностi Лисичансъкоi
мiськоi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Севgродонецького району
ЛуганськоТ областi в новiй редакцii (Щодаток ).

4. Розпорядження пiдлягае оприлюдненню.
5. Контороль за виконанням данного . розпорядженIUI покJIасти на

першого заступника керiвника Станiслава МОСЕИКО.
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Додаток
до розпорядження керiвника
ЛисичанськоТ MicbKoT

в iйс ьково-цивiльноi адмiнiстрацii

"iд!!, О+ 2021 N9 Уф

штАтниЙ розпис з 01.07.2021 року
УПРАВЛIННЯ ВЛАСНОСТI

лисичАнськоi мIськоi вIЙськово-цивIлъноi ддмIнIстрдцI!
ссв€родонЕцького рАЙону лугАнськоi оБлАстI

]ф

з/п

Назва структурного
пiдроздiлу та посад

кiлькiсть

.штатних
посад

Посадовий
окJIад

(грн.)

Фонд зарабiтноТ

плати на мiсяць
за посадовими
окJIадами (грн.)

2 J 4 5

Начальник управлiння l 7100 1100

2 Застyпник начальника управлlння 2 1469 14938

J Головний спецiалiст-юрисконсульт 1 5500 5500

Вцдiл реформування коNtунальноТ власlrостi

4 FIачальник вiдцirry 7l00 7l00

5 Головний спецiалiст 4 5500 22000

6 Спецiалiст I категорiТ 1 4850 4850

вiддiл комyнального майна
7 Нача-гlьник вiддi.ггу l 7100 7100

8 головний спецiа,тiст 2 5 500 11000

9 Спецiалiст I категорiТ 1 4850 4850

вiддiл бyхгалтерського облiку та звiтностi
10 Начальник вiддiлу 1 7100 71 00

ll Головний спецiа.гliст - бухгалтер J 5 500 1 6500

|2 Сriецiалiст I категорiТ - бухгалтер 1 4850 4850

Вцдiл земел bltиx вiдrrосин

J нача-пьник вiддiлу 7100 7l 00

4 Застчпник начzlльника вцдlлу 6887 6887

5 Головний спецiа-гtiст 8 5500 44000

б Спецiшriст I категорii l 4850 4850

Сектор зi спiрнпх питань землекористування *

17 Завiлyвач сектору 1 61 00 б 100

l8 Головний спецiшIiст l 5500 5500

l9 водiй автотранспортних засобiв l з290 з290

20 Прибира_гtьник сrryжбових прим lщень l з268 з268

УСЬоГо: .---,- * 34 194 483

Начальник управлiння




