
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  «20»  червня 2012 року                                                         №  513 
 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради «Про  
внесення змін до рішення Кіровоградської  
міської ради від 27 січня 2011 року № 78  
«Про структуру, загальну чисельність та  
штати апарату Кіровоградської міської  
ради та її виконавчого комітету, виконавчих  
органів Кіровоградської міської ради» 
 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  врахувавши службову записку заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М., з метою 
оптимізації структури виконавчих органів міської ради та забезпечення 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 
року № 78 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради», що додається. 

2. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради забезпечити 
винесення даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М.  

 
 

Міський голова           О.Саінсус  
 
 
Дихнова 244774 

 



 

ПОГОДЖЕНО 
       рішенням виконавчого комітету  
       Кіровоградської міської ради 
       "___"____________ 2012 року 
       № _____ 

 
Проект № 1941 

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ    ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
 

від "___" ____________ 2012 року                                                     № _____ 
 
 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської  
міської ради від 27 січня 2011 року  № 78  
Про структуру, загальну чисельність та  
штати апарату Кіровоградської міської  
ради та її виконавчого комітету, виконавчих  
органів Кіровоградської міської ради 
 

Керуючись ст. 11, 26, 54, 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статтями 42, 49-2 Кодексу законів про працю 
України, врахувавши службову записку заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М., з метою оптимізації 
структури виконавчих органів міської ради та забезпечення виконання 
повноважень органів місцевого самоврядування міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня     

2011 року № 78 "Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради", а саме:  

у пункті 33 додатка 1 слова "Управління по сприянню розвитку торгівлі 
та побутового обслуговування населення – 11, Відділ торгівлі, Відділ 
ресторанного  господарства,   послуг   та   захисту   прав   споживачів:  сектор  
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захисту прав споживачів" замінити на слова "Управління по сприянню 
розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення – 10, Відділ 
ринкового господарства та побутових послуг, Сектор обліку стаціонарних 
об'єктів торгівлі"; 

пункт 32 додатка 2 викласти в наступній редакції: "Управління по 
сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 
Начальник управління - 1, Заступник начальника управління – 1, Головний 
бухгалтер – 1, Начальник відділу - 1, Завідувач сектора – 1, Головний 
спеціаліст - 5". 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Василенку І.М. надати міському голові в термін до                                           
10 липня 2012 року списки працівників управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування населення для персонального 
попередження про наступне вивільнення у зв’язку зі скороченням 
чисельності або штату та пропозиції для їх переведення з урахуванням вимог 
ст. 42, 49-2  Кодексу законів про працю України. 

 3. Відділу кадрової роботи забезпечити дотримання вимог чинного 
трудового законодавства при реалізації даного рішення. 

4. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради внести зміни до 
штатного розпису з урахуванням пункту 1 даного рішення. 

5. Начальнику управління по сприянню розвитку торгівлі                            
та побутового обслуговування населення внести на розгляд до міської ради 
Положення про управління по сприянню розвитку торгівлі  та побутового 
обслуговування населення в новій редакції. 

6. Пункт 1 даного рішення набирає чинності з 10 вересня 2012 року. 
 

   
 

 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 

 Дихнова 244774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


