проєкт
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(восьме скликання)
РІШЕННЯ
________________________

№______

Про внесення зміни до структури Рівненської
міської ради та її виконавчих органів
та затвердження заступника
міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради
Відповідно статті 26, пункту 6 частини 4 статті 42, статті 51 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 частини 1 статті 3,
пункту 3 частини 1 статті 10 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Провести зміни в структурі виконавчих органів міської ради, апарату
ради та її виконавчого комітету:
1.1. Збільшити чисельність апарату ради і виконкому на 1 штатну
одиницю, ввівши посаду заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради.
1.2. Затвердити загальну чисельність виконавчих органів Рівненської
міської ради, апарату ради та її виконавчого комітету в кількості 584
штатних одиниць.
2. Затвердити Іванішина Євгенія Сергійовича заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету
Рівненської міської ради Л.Сивій після прийняття цього рішення Рівненською
міською радою, погодити новий штатний розпис та подати його на
затвердження міському голові.
4. Доручити управлінню бюджету і фінансів В.Шульзі провести
відповідне коригування фонду оплати праці з перерозподілом бюджетних
призначень.
5. Контроль за виконанням цього рішення доручити всім постійним
комісіям Рівненської міської ради, а організацію його виконання – міському
голові Олександру Третяку.
Міський голова

Олександр ТРЕТЯК

Дата візування
Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Готували:
Міський голова

Олександр ТРЕТЯК

Керуючий справами виконкому

Марія КОРНІЙЧУК

Головний спеціаліст – юрист
організаційного відділу

______________

Рекомендації постійних комісій:
Голова постійної комісії з питань науки,
освіти, культури, туризму, духовного
відродження, молоді, спорту, зв’язків
з громадськими об’єднаннями, засобами
масової інформації, захисту прав людини,
законності, правопорядку, розвитку
місцевого самоврядування, Регламенту,
депутатської діяльності та етики

Тарас ОБОЇСТА

Голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я, материнства і
дитинства та соціального захисту
населення, захисту учасників бойових
дій і членів сімей загиблих героїв
Небесної сотні та учасників бойових дій

Юрій ОСІПЧУК

Голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю

Павло АЛЕКСЄВИЧ

Голова постійної комісії з питань
міського господарства, транспорту,
зв’язку та екології

Катерина МАРЧУК

Голова постійної комісії з питань
архітектури, будівництва та
землевпорядкування

Мар’ян ГОДА

Голова постійної комісії з питань
економічного розвитку, промисловості,
інвестицій, підтримки підприємництва
та регуляторної політики

Тамара ТИМОЩУК

Оприлюднено на офіційному сайті Рівненської міської ради ____________

Пояснювальна записка
до проєкту рішення Рівненської міської ради «Про внесення зміни до структури
Рівненської міської ради та її виконавчих органів та затвердження
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради»

Частиною 1 статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» визначено, що виконавчим органом сільської, селищної, міської,
районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який
утворюється відповідною радою на строк її повноважень.
Відповідно до частини 3 статті 51 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет ради утворюється у складі
відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради —
голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського
голови, голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих
органів ради, інших осіб.
Відповідно до пунктів 3, 5 та 11 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської,
селищної, міської ради вирішуються такі питання: утворення виконавчого
комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу;
внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка
працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові
повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативнодорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
Статтею 10 цього Закону встановлено, що прийняття на службу в органи
місцевого самоврядування на посади заступників сільського, селищного, міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті
ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.
У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2022 року Закону України “Про
електронні комунікації”, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
30 січня 2019 №56 “Деякі питання цифрового розвитку” та розпорядження
Кабінету Міністрів України №797-р від 8 листопада 2017 року, яким було
схвалено Концепцію розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів
щодо її реалізації існує необхідність введення посади заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради з напрямку цифрового
розвитку.
Це дозволить модернізувати та підвищити ефективність організаційноправових механізмів формування та виконання Національної програми
інформатизації для забезпечення належного рівня координації впровадження
проектів інформатизації, цифровізації та електронного урядування; розвитку
цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку національних
електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності; розвитку
інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій,
електронної комерції та бізнесу.
Керуючий справами виконкому

Марія КОРНІЙЧУК

