
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  10 вересня 2015 року                                                                                    № 462 
 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради „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 52, 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, 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 29 липня                     
2014 року № 3263 „Про структуру, загальну чисельність та штати                    
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради”, що додається. 

2. Відділу кадрової роботи Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

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

 
 

 
Секретар міської ради             І. Марковський 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
10 вересня 2015 
№ 462 
 

        Проект 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 

  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 

від  „____”  ______________   2015  року                                      №  _____ 
 
 
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 11, 26, 42, 54, 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Законом України „Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція)”, враховуючи службову записку начальника управління 
адміністративних та дозвільних процедур-державного адміністратора 
Кіровоградської міської ради Шевченка А.О., з метою 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 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: 
 



2 
 

1) пункт 11 додатка 2 викласти в наступній редакції: „Управління 
адміністративних послуг – 10, Відділ по роботі з суб’єктами господарювання, 
Відділ по роботі з фізичними особами”; 

2) пункт 11 додатка 3 викласти в наступній редакції: „Начальник 
управління - 1, Заступник начальника управління - начальник відділу - 
адміністратор - 1, Начальник відділу - адміністратор - 1, Адміністратор - 7”. 

2. Відділу кадрової роботи міської ради забезпечити дотримання вимог 
чинного трудового законодавства при реалізації даного рішення. 

3. Відділу бухгалтерського обліку міської ради розробити штатний 
розпис управління адміністративних послуг з урахуванням пункту 1 даного 
рішення та подати його на затвердження секретарю міської ради. 

4. Затвердити Положення про управління адміністративних послуг 
Кіровоградської міської ради (додається). 

5. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про управління 
адміністративних та дозвільних процедур Кіровоградської міської ради, 
затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 29 липня                         
2014 року № 3263. 

6. Дане рішення набуває чинності з 04 жовтня 2015 року. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Литвина Г.М.  
 

 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


