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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від „12” лютого 2018  року                                                                    № 18 

 
м. Кропивницький 

 

Про внесення змін до розпорядження  

міського голови від 17 грудня 2015 року  

№ 144 „Про затвердження Розподілу  

функціональних повноважень” 
 

Керуючись ст. 42, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи рішення Кіровоградської міської ради від                                    

10 листопада 2016 року № 591 „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”,                       

від 20 грудня 2016 року № 730 „Про перейменування інспекції державного 

архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської ради”               

від 27 червня 2017 року № 993 „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”,                                         

від 04 вересня 2017 року № 1101 „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” та                                       

від 21 листопада 2017 року № 1232 „Про реорганізацію виконавчих органів 

та внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради                                                                    

від 29 липня 2014 року №3263, від 27 червня 2017 року № 993” 

 

           Внести зміни до розпорядження міського голови від 17 грудня                        

2015 року № 144 „Про затвердження Розподілу функціональних 

повноважень” (зі змінами) а саме: 

1) в абзаці „Підпорядковані” розділу 1 слова „головний спеціаліст з 

питань запобігання  і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами” замінити на слова  „сектор з питань запобігання  і  

виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими 

органами”, слова „головний спеціаліст з мобілізаційної роботи” замінити на  



2 

слова „сектор мобілізаційної роботи та територіальної оборони” та додати 

слова „відділ бухгалтерського обліку”. 

2) в абзаці „Підпорядковані  виконавчі органи міської ради” розділу 3 

виключити слова „відділ фізичної культури та спорту” та „відділ сім’ї та 

молоді” та додати слова „управління молоді та спорту”, слова „відділ 

соціальної підтримки населення” замінити на слова „управління соціальної 

підтримки населення”. 

3) в абзаці „Підпорядковані виконавчі органи міської ради” розділу 4 

слова „ управління власності та приватизації комунального майна” замінити 

на слова „управління комунальної власності”. 

4) в абзаці „Підпорядковані виконавчі органи міської ради” розділу 5 

слова „інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю” замінити 

на слова „управління Державного архітектурно-будівельного контролю”, 

виключити слова „управління по сприянню розвитку  торгівлі та побутового 

обслуговування  населення” та „управління економіки” та додати  слова  

„департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій”. 

5) в абзаці „Підпорядковані виконавчі органи міської ради” розділу 6 

слова „сектор інформаційного та комп’ютерного забезпечення” замінити на 

слова „відділ інформаційного та комп’ютерного забезпечення”,  виключити  

слова „відділ бухгалтерського обліку” та додати слова „відділ з питань 

праці”. 

 

 

  

Міський голова                                      А. Райкович 
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