
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення двадцять сьомої   сесії VІІ скликання 

від 20.12.2018 року «Про  затвердження  змін у структурі 

виконавчих органів міської ради» 

 

1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення : 

 

1.1.  По введенню змін  до структури відділу охорони здоров’я. 

Без змін в загальній чисельності у відділі охорони здоров’я вивести посаду  

головного спеціаліста – бухгалтера та ввести до структури відділу охорони 

здоров’я посаду головного бухгалтера. 

Відділ охорони здоров’я є  розпорядником бюджетних коштів, в мережі 

якого знаходяться: Коростенська центральна міська лікарня, комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Коростенської міської ради, заклад «Будинок сестринського догляду». 

У зв’язку із збільшенням у функціональних обов’язках   та навантаженні 

головного спеціаліста – бухгалтера  відділу  для своєчасного формування 

повної і достовірної інформації про діяльність відділу виникла необхідність 

зміни посади на головного бухгалтера. 

 

 

1.2.По введенню змін  до структури управління праці та соціального 

захисту населення . 

 

Рішення приймається з метою приведення у відповідність  до 

розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 

03.10.2018року №387  щодо передачі функцій з оздоровлення та відпочинку 

дітей до управління праці та соціального захисту населення. 

  

2.Цілі та завдання прийняття рішення  

 

2.1.Основним завданням прийняття рішення є впорядкування структури 

відділу охорони здоров’я. 

 

2.2.Основним завданням прийняття рішення є впорядкування структури 

управління праці та соціального захисту населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Фінансово-економічне обґрунтування 

3.1. Розрахунок додаткової потреби коштів для введення в структуру   

відділу охорони здоров’я посади головного бухгалтера. 

 

головний бухгалтер   

КЕКВ 2110 – 149331,84 грн. 

  

оклад                                                 6000,00 грн. 

ранг                                                       60,00 грн. 

вислуга    %                                            0,00 грн.                   

інтенсивність (35%)                         2121,00 грн. 

премія (25% від окладу)            2043,56 грн.  

за ведення кадрової роботи (5%)       300,00 грн.  

індексація                                             142,00 грн.     

матеріальна допомога на оздоровлення    10666,56 грн. 

матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань 10666,56 грн. 

 

КЕКВ 2120 – 32853,10 грн. 

нарахування на заробітну плату 2346,65*12 -28159,80 грн. 

нарахування на матеріальні допомоги – 4693,30 грн. 

 

головний спеціаліст - бухгалтер   

КЕКВ 2110 – 123079,60 грн. 

  

оклад                                                   4400,00 грн. 

ранг                                                         60,00 грн. 

вислуга    %                                              0,00 грн.                   

інтенсивність (35%)                           1561,00 грн. 

премія (40% від окладу)             2408,40 грн.  

за ведення кадрової роботи (5%)       220,00 грн. 

індексація                                             142,00 грн.     

матеріальна допомога на оздоровлення  8791,40 грн. 

матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань   8791,40 грн. 

 

КЕКВ 2120 – 27077,51 грн. 

нарахування на заробітну плату 1934,11*12 – 23209,32  грн. 

нарахування на матеріальні допомоги – 3868,22 грн. 

 

Додаткова потреба  коштів -   32027,83 грн 

 

Начальник відділу                                                                                 Заєць М.А. 

 

3.2. Внесення змін до структури  управління праці та соціального захисту 

населення   не потребує додаткової потреби коштів. 

 

 



Довідка 

про погодження проекту рішення Коростенської міської ради  

«Про  затвердження  змін у структурі виконавчих органів міської ради»   

  рішення двадцять сьомої    сесії VІІ скликання від 20.12.2018 року. 

 

Проект рішення розроблено: 

 

Начальником  режимно - секретної та кадрової служби  виконавчого 

комітету  Коростенської міської ради сумісно з начальником управління  праці 

та соціального захисту населення та сумісно з начальником відділу охорони 

здоров’я. 

 

Виконавець: 

 

 - Іванова Раїса Анатоліївна, начальник режимно - секретної та кадрової 

служби виконавчого комітету  Коростенської міської ради 

 - Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського буд.22, каб. 

№ 19, тел.4-10-92 

 

 Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

 

Охрімчук Андрій Валерійович  - керуючий справами виконкому. 

 

Розсилка: 

 

1. Фінансове управління : 

 Адреса: Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського 

буд.22, каб. №56 тел.4-10-65; 

 

2. Режимно- секретна та кадрова служба:  

Адреса: Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського 

буд.22, каб. № 19 тел.4-10-92 

 

3. Відділ охорони здоров’я: 

Адреса: Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського 

буд.22, каб. № 26 тел. 5-00-28 

 

4. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету  Коростенської міської ради: 

-Адреса: Україна, Житомирська область, м. Коростень вул. Кірова 8, каб.№2 

тел.4-47-32 

 

Погоджено із зауваженнями: 

 

 



 


