
ПРОЕКТ № 17  
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПЕРША  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  15 грудня  2015 року                     № 12 
 
 
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” 
 
 Керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, заслухавши пропозицію міського голови 
Райковича А.П., міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Не змінюючи загальну чисельність апарату Кіровоградської                

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів                
Кіровоградської міської ради ввести до штату апарату міської ради та її 
виконавчого комітету посаду керуючого справами виконавчого комітету 
міської ради за рахунок скорочення вакантної посади головного спеціаліста 
загального відділу. 

2. 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: 

1) у додатку 2: 
у пункті 1 слова „Апарат міської ради та її виконавчого комітету - 8” 

замінити на слова „Апарат міської ради та її виконавчого комітету - 9”; 
у пункті 13 слова „Загальний відділ - 17” замінити на слова „Загальний 

відділ - 16”; 
2) у додатку 3: 
у пункті 1 слова „Апарат міської ради та її виконавчого комітету - 8” 

замінити на слова „Апарат міської ради та її виконавчого комітету - 9” та 



 2 
доповнити пункт словами „керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради - 1”; 

у пункті 13 слова „Головний спеціаліст - 9” замінити на слова 
„Головний спеціаліст - 8”; 

3. Відділу бухгалтерського обліку міської ради розробити зміни до 
штатних розписів апарату міської ради та її виконавчого комітету та 
загального відділу з урахуванням пункту 2 даного рішення та подати їх на 
затвердження міському голові. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського 
голову Райковича А.П. 

 
 
 
Міський голова         А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волкова  24 35 69 


