
У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "11"січня 2018 року                     № 5
 

м.Кропивницький

Про затвердження
штатного розпису

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 42, 54 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 21 Закону України “Про службу
в  органах  місцевого  самоврядування”,  відповідно  до  постанов  Кабінету
Міністрів  України  від  09  березня  2006  року  №  268  “Про  упорядкування
структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 24 травня 2017 року
№  353  “Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 09 березня 2006 року № 268 та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України”, на виконання рішення Міської
ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1366 “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”  затвердити  штатний  розпис  управління  містобудування  та
архітектури Міської  ради  міста  Кропивницького з  02  січня  2018 року, що
додається.

Міський голова А.Райкович

Гавришко 22 47 35



ЗАТВЕРДЖУЮ:

штат у кількості 15 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за 
посадовими окладами 56125 грн.00 коп. 
(П'ятдесят шість тисяч сто двадцять п'ять 
грн. 00 коп..)
Міський голова

(посада)
__________________ А.Райкович

(підпис керівника) (ініціали і прізвище)

«____»______________ 2017 року
       (число, місяць, рік)           М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС з 02.01.2018 р.
Управління містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького

(назва установи)
№ з/п Назви структурних підрозділів

та посад
Кількість
штатних

посад

Посадовий
оклад (грн)

Фонд заробітної
плати на місяць
за посадовими
окладами (грн)

1 2 3 4 5
Начальник управління – 

головний архітектор міста
1 5600,00 5600,00

1 Відділ планування та
містобудівного кадастру

заступник начальника
управління - начальник відділу

1 5200,00 5200,00

головний спеціаліст 4 3800,00 15200,00
2 Відділ з організаційних

питань та контролю за
містобудівною діяльністю

начальник відділу – головний
бухгалтер

1 4300,00 4300,00

головний спеціаліст 2 3800,00 7600,00
старший інспектор 2 2118,00 4236,00
секретар керівника 1 2089,00 2089,00

3 Відділ з охорони культурної
спадщини

начальник відділу 1 4300,00 4300,00
головний спеціаліст 1 3800,00 3800,00

головний спеціаліст-юрист 1 3800,00 3800,00
Усього 15 х 56125,00

Начальник управління – головний архітектор міста _____________ В.Мездрін
(підпис)       (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____________ Н.Гавришко
(підпис)       (ініціали і прізвище)

Погоджено:
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради   О.Грабенко


