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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 
 

СОРОК  ВОСЬМА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  31  березня  2015  року                  № 4055 
 
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”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів 
України від 01.03.14 № 65 „Про економію державних коштів та недопущення 
втрат бюджету”, службові записки заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Колодяжного С.О., начальника 
юридичного управління міської ради Смаглюк М.О., заслухавши пропозицію 
секретаря міської ради Марковського І.І., з метою економного і 
раціонального використання бюджетних коштів та оптимізації структури 
виконавчих органів міської ради, 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: 

1) ввести до штату відділу соціальної підтримки населення одну посаду 
головного спеціаліста сектора по роботі з учасниками антитерористичної 
операції за рахунок скорочення вакантної посади заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради; 

2) вакантну посаду головного спеціаліста відділу правового 
забезпечення юридичного управління замінити на посаду старшого 
інспектора. 
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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 - 9” 

замінити на слова „Апарат міської ради та її виконавчого комітету - 8”; 
у пункті 24 слова „Відділ соціальної підтримки населення - 5” замінити 

на слова „Відділ соціальної підтримки населення - 6”; 
2) у додатку 3: 
у пункті 1 слова „Апарат міської ради та її виконавчого комітету - 9” 

замінити на слова „Апарат міської ради та її виконавчого комітету - 8”,                     
слова „Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради - 4” замінити на слова „Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради - 3”; 

у пункті 12 слова „Головний спеціаліст - 7” замінити на слова 
„Головний спеціаліст - 6” та доповнити пункт словами „Старший                 
інспектор - 1”; 

у пункті 24 слова „Відділ соціальної підтримки населення - 5” замінити 
на слова „Відділ соціальної підтримки населення - 6”, слова „Головний 
спеціаліст - 2” замінити на слова „Головний спеціаліст - 3”. 

3. Відділу бухгалтерського обліку міської ради розробити зміни до 
штатних розписів апарату міської ради та її виконавчого комітету, 
юридичного управління і відділу соціальної підтримки населення з  
урахуванням пункту 2 даного рішення та подати їх на затвердження 
секретарю міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради Марковського І.І. 

 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рожко  24 35 69 


