
 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

7 – ма чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №_____ 
    від “12” жовтня  2021р.  

Проект рішення  

Про внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради та затвердження їх у новій редакції. 

 
Розглянувши пропозиції голови Львівської районної ради стосовно 

внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату Львівської 
районної ради, затвердженої  рішенням Львівської районної ради від 05.02.2021 
№48 «Про внесення змін до рішення Львівської районної ради від 11.12.2020 
№17 «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради», відповідно до підпункту 4) пункту 1 статті 43, 
підпункту 3) пункту 6 статті 55  Закону України «Про місцеве самоврядування   
в   Україні»,   враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту від 27.09.2021 і з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики від 30.09.2021, Львівська районна 
рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради, а саме: 

 1.1. Ліквідувати в структурі виконавчого апарату: 
  - посаду заступника керуючого справами – 1 штатна посада; 
  - посаду начальника відділу правового та кадрового забезпечення – 1 

штатна посада; 
 1.2. Ввести до структури виконавчого апарату 1 штатну посаду 

заступника керуючого справами - начальника відділу правового та кадрового 
забезпечення. 

 1.3. Перейменувати посаду «прибиральниця» у відділі фінансово-
господарського забезпечення на посаду «прибиральник службових 
приміщень». 

 2. Враховуючи викладене у пункті 1 рішення, затвердити структуру та 
чисельність виконавчого апарату Львівської районної ради  у новій редакції 
згідно з додатком. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець) і з 



питань планування бюджету, фінансів та економічної політики (В.Костик). 
 

 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 

  
Додаток 
до рішення районної ради  
від _12.10.2021 №____ 

 
Структура та чисельність виконавчого апарату  

Львівської районної ради. 
 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посад К-сть 
штатних 

посад 
1. Голова районної ради 1 
2. Заступник голови районної ради 1 
3. Керуючий справами 1 
4. Радник голови районної ради (патронатна 

служба) 
2 

5. Відділ правового та кадрового забезпечення 3 
5.1. Заступник керуючого справами - начальник  

відділу  
1 

5.2. Заступник начальника відділу 1 
5.3. Головний спеціаліст (кадровик) 1 
6. Організаційно – методичний відділ 5 
6.1. Начальник відділу  1 
6.2 Заступник начальника відділу 1 
6.3. Спеціаліст І-ї категорії 3 
7. Відділ фінансового – господарського 

забезпечення 
6 

7.1 Начальник відділу  1 
7.2. Заступник начальника відділу  1 
7.3. Головний спеціаліст 1 
7.4. Прибиральник службових приміщень 1 
7.5. Водій 1 

7.6. Комендант  1 

8. Інформаційно – аналітичний відділ 3 
8.1. Начальник відділу 1 
8.2. Головний спеціаліст 1 
8.3 Провідний спеціаліст 1 
Всього: 22 
 

Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 
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