
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  06  листопада  2018  року                                                                 №  1971 

 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської  

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 

“Про структуру, загальну чисельність та штати  

апарату Кіровоградської міської ради та її  

виконавчого комітету, виконавчих органів  

Кіровоградської міської ради” (зі змінами) 

 

 Керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 42, 49-2 Кодексу законів про працю 

України, враховуючи службові записки начальника управління соціальної 

підтримки населення міської ради Вовк Ю.М. від 23.10.18, начальника 

управління містобудування та архітектури міської ради Мездріна В.М.                                                  

від 23.10.18, з метою забезпечення виконання повноважень органів місцевого 

самоврядування Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня                   

2014 року № 3263 „Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” (зі змінами), а саме: не змінюючи загальну 

чисельність апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів міської ради:  

 1) у пункті 22 додатка 2 слова та цифри „Управління соціальної 

підтримки населення - 13” замінити на слова та цифри „Управління                  

соціальної підтримки населення - 10”; 

2) у пункті 23 додатка 2 слова та цифри “Управління містобудування               

та   архітектури  -  15,    Відділ    планування    та    містобудівного    кадастру,  
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Відділ з організаційних питань та контролю за містобудівною                   

діяльністю,  Відділ  з  охорони  культурної  спадщини”  замінити  на  слова  та 

цифри “Управління містобудування та архітектури - 18, Відділ                  

планування, Відділ організаційного та бухгалтерського забезпечення,                     

Відділ з охорони культурної спадщини, Служба містобудівного кадастру”. 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Дзюбі Н.Є. надати міському голові в термін до 08 листопада 2018 року 

списки працівників управління соціальної підтримки населення міської ради 

міста Кропивницького для персонального попередження про наступне 

вивільнення у зв'язку зі скороченням чисельності або штату та пропозиції для 

їх переведення з урахуванням вимог статей 42, 49-2 Кодексу законів про 

працю України. 

3. Відділу кадрової роботи Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити дотримання вимог чинного трудового законодавства при 

реалізації даного рішення. 

4. Відділу бухгалтерського обліку, управлінню містобудування та 

архітектури внести зміни до штатних розписів з урахуванням пункту 1 даного 

рішення та подати до фінансового управління відповідні розрахунки видатків 

на утримання вищезазначених виконавчих органів міської ради. 

5. Міському голові затвердити положення про структурні підрозділи 

управління містобудування та архітектури міської ради міста 

Кропивницького.  

6. Підпункт 1 пункту 1 даного рішення набирає чинності з 10 січня              

2019 року, підпункт 2 пункту 1 - з 01 січня 2019 року. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності, заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. та Мосіна О.В., керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

 

 

Міський голова                            А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громко  24 39 87 


