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  У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від „______” ______________ 2017  року                                    № ______ 
 

Про реорганізацію та внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014  

року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993 

 

 Керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтею 59 Господарського кодексу України, 

статтями 104-107 Цивільного кодексу України, на виконання наказу 

Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про 

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів», враховуючи службові записки заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.,                         

Дзюби Н.Є., начальника відділу соціальної підтримки населення Вовк Ю.М., 

та з метою забезпечення виконання повноважень органів місцевого 

самоврядування, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Перейменувати відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради в управління молоді та спорту Кіровоградської міської ради, до 

складу якого включити структурні підрозділи: відділ сім'ї та молоді, відділ 

фізичної культури та спорту. 

2. Перейменувати управління економіки Кіровоградської міської ради в 

управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Кіровоградської міської ради, до складу якого включити структурні 

підрозділи: відділ економічного розвитку та регуляторної політики, відділ 

інвестиційної діяльності та підприємництва, відділ енергоменеджменту та 

промисловості, відділ споживчого ринку та послуг, сектор торгівлі, сектор 

партиципаторного бюджетування. 
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3. Припинити виконавчий орган зі статусом юридичної особи - відділ 

сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради шляхом реорганізації 

(приєднання) до  управління молоді та спорту Кіровоградської міської ради. 

4. Припинити виконавчий орган зі статусом юридичної особи - 

управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 

населення Кіровоградської міської ради шляхом реорганізації (приєднання) 

до управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Кіровоградської міської ради. 

5. Пункт 3 даного рішення набуває чинності після  державної реєстрації 

управління молоді та спорту Кіровоградської міської ради. 

6. Пункт 4 даного рішення набуває чинності після  державної реєстрації 

управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Кіровоградської міської ради. 

7. Утворити комісію з реорганізації відділу сім'ї та молоді 

Кіровоградської міської ради згідно з додатком 1. 

8. Утворити комісію з реорганізації управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської міської 

ради згідно з додатком 2. 

9. Комісіям з реорганізації: 

1) у встановленому порядку забезпечити опублікування в офіційному 

друкованому   виданні    відповідних повідомлень про припинення діяльності  

виконавчих органів Кіровоградської міської ради та про порядок і строки 

заявлення кредиторами вимог до них; 

2) у встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 

рішення щодо припинення діяльності виконавчих органів Кіровоградської 

міської   ради  та  подати   документи,   необхідні для  внесення до Єдиного  

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

відповідних записів; 

3) здійснити інвентаризацію майна, закріпленого за виконавчими 

органами Кіровоградської міської ради, що припиняються; 

4) забезпечити складення передавального акта і подання його на 

затвердження міській раді; 

5) вжити інших заходів, пов’язаних  з припиненням, відповідно до 

чинного законодавства України. 

10. Установити строк  заявлення вимог кредиторів до виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради, що припиняються, два місяці з дня 

публікації повідомлення про припинення діяльності виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради.    

11. Внести зміни до рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 933 

„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”, а саме пункт 1 рішення викласти в наступній 

редакції: „Утворити виконавчий орган Кіровоградської міської ради без 

статусу юридичної особи -  управління соціальної підтримки населення, до 

складу якого включити структурні підрозділи: відділ по роботі  з  ветеранами  
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війни, учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей; відділ 

соціальних допомог”. 

12. Затвердити Положення про управління соціальної підтримки 

населення Кіровоградської міської ради (додається). 

13. 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) пункт 19 додатка 2 викласти в наступній редакції: „Управління 

молоді та спорту  – 6”, „Відділ сім'ї та молоді”, „Відділ фізичної культури та 

спорту”.  

2) пункт 31 додатка 2 викласти в наступній редакції: „Управління з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – 26”, „Відділ 

економічного розвитку та регуляторної політики”, „Відділ інвестиційної 

діяльності та підприємництва”, „Відділ енергоменеджменту та 

промисловості”, „Відділ споживчого ринку та послуг”, „Сектор торгівлі”, 

„Сектор партиципаторного бюджетування”. 

14.  у додатку 2 слова та цифри “Всього 354” замінити на слова та 

цифри “Всього 365”. 

  15. Пункт 21 та 33 додатка 2 рішення Кіровоградської міської ради                     

від 29 липня 2014 року № 3263 виключити.  

  16. Пункти 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 

додатка 2 рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року                  

№ 3263 вважати пунктами 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37 відповідно.  

   17. Визнати такими, що втратили чинність: 

1) Положення про відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого  2011 року  

№ 216; 

2) Положення про відділ  фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради, затверджене рішенням Кіровоградської міської ради                              

від 24 лютого 2011 року № 215; 

3) Положення про управління економіки Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від  24 лютого 2011 року  

№ 216 (зі змінами); 

4) Положення про управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 06 жовтня 2012 року  

№ 1981. 

5) Положення про управління соціальної підтримки населення 

Кіровоградської міської ради, затверджене рішенням Кіровоградської міської 

ради від 27 червня 2017 року № 933.  

   18. Пункти 15, 16 та підпункти 1, 4 пункту 17 даного рішення 

набувають чинності після припинення виконавчих органів Кіровоградської 

міської ради – відділу сім'ї та молоді, управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення.  
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 19. Підпункт 2 пункту 17 даного рішення набувають чинності після  

державної реєстрації Положення про управління молоді та спорту 

Кіровоградської міської ради. 

20. Підпункт 3 пункту 17 даного рішення набувають чинності після  

державної реєстрації положення про управління з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Кіровоградської міської ради. 

21. Затвердити:   

1) Положення про управління молоді та спорту Кіровоградської міської 

ради (додається); 

2) Положення про управління з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Кіровоградської міської ради (додається). 

22. Після припинення виконавчих органів Кіровоградської міської ради 

– відділу сім'ї та молоді, управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення у додатку 2 слова та цифри “Всього 

365” замінити на слова та цифри “Всього 354”. 

23. Відділу кадрової роботи Кіровоградської міської ради попередити 

працівників відповідних виконавчих органів про зміну істотних умов праці та 

забезпечити дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку та на 

умовах, визначених чинним законодавством. 

24. Управлінню молоді та спорту, управлінню з питань економічного  

розвитку,  торгівлі  та інвестицій Кіровоградської міської ради розробити 

штатні розписи з урахуванням  додатка 2 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 подати до фінансового 

управління міської ради відповідні розрахунки на утримання вищезазначених 

виконавчих органів міської ради. 

 25. Фінансовому управлінню  передбачити  кошти  на 2018 рік для 

фінансування управління молоді та спорту та управління з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Кіровоградської міської ради. 

26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з  

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності, заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є., Грабенка О.В., керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

 

 

Міський голова                   А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

Царан  24 35 69 

 



Рішення до якого вносяться зміни 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ   ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ   ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

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”, статтями 40, 42, 49-2 Кодексу законів про 

працю України,  на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 

01.03.14 № 65 „Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету”, подання прокурора м. Кіровограда від 30.05.14 № 12-61/5750 

вих-14 щодо усунення порушень вимог Закону України “Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, 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. Зменшити загальну чисельність апарату Кіровоградської міської 

ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, 

скоротивши посади, зазначені у додатку 1. 

2 Припинити шляхом ліквідації виконавчий орган Кіровоградської 

міської ради без статусу юридичної особи – сектор з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими 

органами з передачею повноважень головному спеціалісту з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами. 

3. Перейменувати відділ дозвільних процедур на управління 

адміністративних та дозвільних процедур. 

4. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 



органів міської ради в новій редакції згідно з додатком 2 та ввести її в дію   

з 10 жовтня 2014 року. 

5. Затвердити штати апарату Кіровоградської міської ради, її 

виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради згідно з              

додатком 3, які ввести в дію з 10 жовтня 2014 року. 

6. Затвердити Положення про управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради в 

новій редакції (додається). 

7. Затвердити Положення про управління адміністративних та 

дозвільних процедур (додається). 

8. Відділу кадрової роботи забезпечити дотримання вимог чинного 

трудового законодавства при реалізації даного рішення. 

9. Визнати такими, що втратили чинність з 09 жовтня 2014 року: 

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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2011 року № 

315 „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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 31 березня 2011 року № 

426 „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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 30 червня 2011 року № 640 

„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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 30 червня 2011 року  № 

641 „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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 14 вересня 2011 року  № 

770 „Про внесення змін до структури, загальної чисельності та штатів 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету,  

виконавчих  органів 

Кіровоградської міської ради, затверджених рішенням Кіровоградської 

міської ради від 27 січня 2011 року № 78 ”; 

пункт 1 рішення Кіровоградської міської ради від 27 жовтня   2011 

року № 875 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 

27 січня 2011 року № 78, від 24 лютого 2011 року № 223”; 
 

 



рішення Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1152 

„Про внесення змін до структури, загальної чисельності та штатів апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради, затверджених рішенням 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 78”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 

1713 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  від 27 

січня 2011 року № 78”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 26 червня 2012 року № 

1803 „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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2012 року                   

№ 1909 „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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 16 жовтня 2012 року                

№ 1995 „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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 06 березня 2013 року                

№ 2260 „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”; 

пункт 1 рішення Кіровоградської міської ради від 29 квітня 2013 

року  № 2330 „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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 30 травня 2013 року                      

№ 2372 „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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2013 року                  

№ 2746 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради  від  7  січня  2011  року  №  78  „Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”; 

Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради, затверджене 

рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 226; 



Положення про відділ дозвільних процедур Кіровоградської міської 

ради, затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 14 вересня 

2011 року № 770; 

Положення про сектор з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 

Кіровоградської міської ради, затверджене рішенням Кіровоградської 

міської ради   від 20 грудня 2013 року № 2746. 

10. Пункт 2 даного рішення набирає чинності з 09 жовтня 2014 року,          

а пункти 3, 6, 7 - з 10 жовтня 2014 року. 

 11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

міської ради Марковського І.І. 

 

 

 

Секретар міської ради              І. Марковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трубчанінова 24 35 69 

 

 



                                                                                              Додаток 1 

до рішення Кіровоградської 

міської ради 

29  липня  2014   

№  3263 

 

ПЕРЕЛІК  

посад виконавчих органів Кіровоградської міської ради,  

що скорочуються 09 жовтня 2014 року  

 
Назва виконавчого органу, в якому 

скорочуються посади 

Назва посад, що скорочуються Кількість 

штатних 

одиниць 

Апарат міської ради та її виконавчого 

комітету 

Перший заступник міського 

голови 
 

1 

Управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення 

Завідувач сектора 

мобілізаційної, територіальної та 

цивільної оборони (захисту) 
 

1 

Сектор з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими 

органами 
 

Завідувач сектора 1 

Головний спеціаліст сектора 1 

Відділ ведення обліку житла 

 

Заступник начальника відділу 1 

Головний спеціаліст відділу 
 

1 

Управління апарату міської ради   Заступник начальника 

управління – начальник відділу 

по роботі з депутатськими 

зверненнями 
 

1 

Спеціалізована інспекція Інспектор 
 

1 

Загальний відділ Головний спеціаліст відділу 
 

1 

Відділ фізичної культури та спорту Головний бухгалтер відділу 
 

1 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету 

 

Старший інспектор сектора 

опіки, піклування та 

усиновлення 
 

1 

Управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 
 

Водій управління 1 

Фінансове управління Спеціаліст І категорії сектора 

комп’ютеризації та 

інформаційного забезпечення 

відділу бухгалтерського обліку 

та звітності 

1 



Управління економіки Спеціаліст І категорії відділу 

соціально-трудових відносин 
 

1 

Головне управління житлово-

комунального господарства 

 

Спеціаліст І категорії відділу 

планово-фінансової роботи, 

бухгалтерського обліку та 

відомчого контролю 
 

1 

Юридичне управління Головний спеціаліст відділу 

представництва інтересів в судах 
 

1 

Управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування 

населення 

Начальник відділу ринкового 

господарства та побутових 

послуг 
 

1 

Всього:  17 

 

 

 

Секретар міської ради       І. Марковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Додаток 2 

до рішення Кіровоградської міської ради  

від  29 липня 2014  року №  3263 

зі змінами  

від 16.12.14 № 3764, від 31.03.15 № 4055,  

від 22.09.15 № 4473, від 15.12.15 № 12,           

від 23.02.16 №  62, від 30.08.16 № 475, 

від 10.11.16 № 591, від 20.12.2016 № 730,  

від 27.06.17 № 993, від 04.09.17 № 1101 
 

СТРУКТУРА 

та загальна чисельність апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету,  виконавчих органів міської ради 
 

№ 

 

Апарат Кіровоградської міської ради та її 

виконавчого комітету,  

виконавчі органи Кіровоградської 

міської ради 

Загальна 

чисель- 

ність 

Структурні підрозділи виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради  

1 Апарат міської ради та її виконавчого 

комітету 

11  

2 Режимно-секретна частина 1  

3 Контрольна служба 3  

4 Відділ кадрової роботи 5  

5 Управління апарату міської ради 9 Відділ організаційно-методичного забезпечення 

Відділ протокольної роботи та службового діловодства 

6 Відділ з питань внутрішньої політики 3  

7 Відділ по роботі із засобами масової 

інформації 

4  

8 Архівний відділ 5  

9 Спеціалізована інспекція 13  

10 Відділ бухгалтерського обліку 5  

11 Управління адміністративних послуг 14 Відділ по роботі з суб’єктами господарювання 

Відділ по роботі з фізичними особами 

12 Юридичне управління 11 Відділ представництва інтересів в судах 

Відділ правового забезпечення 

13 Загальний відділ 16 Сектор контролю  

Сектор діловодства 

14 Організаційний відділ 3  

15 Відділ інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення 

4  

16 Відділ по роботі зі зверненнями громадян 9  

17 Відділ ведення обліку житла 3  

18 Управління освіти 12 Відділ інспектування навчальних закладів 

Відділ юридичного та фінансового забезпечення  

19 Відділ фізичної культури та спорту 3  

20 Відділ культури і туризму 4  

21 Відділ сім’ї та молоді 3  

22 Управління охорони здоров’я 9      Фінансово-економічний відділ 

Відділ лікувально-профілактичної допомоги 

23 Служба у справах дітей виконавчого 

комітету 

 

13 Сектор опіки, піклування та усиновлення 

Відділ соціального та правового захисту дітей 

24 Відділ соціальної підтримки населення 

 

6 

 

Сектор по роботі з учасниками антитерористичної 

операції 

 



 

25 Управління містобудування та архітектури 12 Відділ планування та містобудівного кадастру  

Відділ з організаційних питань та контролю за 

містобудівною діяльністю 

26 Управління капітального будівництва 11 Планово-виробничий відділ 

27 Управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

 

13 Відділ земельних відносин  

Відділ землекористування 

Сектор екології та природоохоронної діяльності 

28 Управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

6 Сектор попередження надзвичайних ситуацій  

Сектор цивільного захисту населення 

29 Фінансове управління 22 Відділ зведення бюджету та фінансів соціально-

культурної сфери: 

сектор фінансів соціально-культурної сфери 

Відділ доходів, фінансів галузей виробничої сфери та 

соціального захисту: 

сектор планування доходів бюджету; 

сектор соціального захисту та енергоносіїв 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності: 

сектор комп’ютеризації та інформаційного забезпечення 

30 Управління комунальної власності 

 

7 Відділ приватизації та обліку комунального майна 

Відділ орендних відносин та формування комунального 

майна  

31 Управління економіки 18 Відділ інвестиційної діяльності та підприємництва 

Відділ соціально-економічного розвитку та регуляторної 

політики 

Відділ соціально-трудових відносин 

32 Головне управління житлово-комунального  

господарства 

28 Відділ будівництва та благоустрою 

Відділ капітального ремонту, реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства 

Відділ планово-фінансової роботи, бухгалтерського 

обліку та відомчого контролю 

Відділ діловодства, кадрової роботи та контролю 

33 Управління по сприянню розвитку торгівлі 

та побутового обслуговування населення 

8 Відділ торгівлі та захисту прав споживачів 

Відділ споживчого ринку та послуг 

34 Управління розвитку транспорту та зв’язку 8 Відділ транспорту та зв’язку 

Сектор праці та соціального захисту населення 

35 Управління державного архітектурно- 
будівельного контролю 

6 Відділ інспекційної роботи та дозвільних процедур 

Сектор організаційного та бухгалтерського обліку 

36 Відділ державної реєстрації юридичних осіб  
та фізичних осіб підприємців 

7  

37 Відділ державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно 

7  

38 Відділ реєстрація місця проживання особи 15  

39 Відділ з питань праці 12  

 Всього 354  

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДЕВ'ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

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” 

 

 Керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції керівників виконавчих 

органів міської ради, депутатів Кіровоградської міської ради та з метою 

забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування, 

міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Утворити виконавчий орган Кіровоградської міської ради зі статусом  

юридичної особи -  управління соціальної підтримки населення, до складу 

якого включити структурні підрозділи: відділ по роботі з ветеранами війни, 

учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей; відділ 

соціальних допомог. 

2. Утворити  у  складі  апарату  міської  ради та її виконавчого комітету 

сектор    з    питань    запобігання   і    виявлення   корупції    та    взаємодії    з  

правоохоронними та контролюючими органами та сектор мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони. 

3. 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 пункті 1 додатка 2 слова та цифри „Апарат міської ради та її 

виконавчого комітету – 9” замінити на слова та цифри „Апарат міської ради 

та її виконавчого комітету – 11”; 

2) у пункті 7 додатка 2 слова та цифри „Відділ по роботі із засобами 

масової інформації – 3” замінити на слова та цифри „Відділ по роботі із 

засобами масової інформації – 4”;  
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3)  у пункті 9 додатка 2 слова та цифри  „Спеціалізована інспекція – 11” 

замінити на слова та цифри „Спеціалізована інспекція – 13”; 

4) у пункті 11 додатка 2 слова та цифри „Управління адміністративних 

послуг – 13” замінити на слова та цифри „Управління адміністративних 

послуг – 14”; 

5) у пункті 22 додатка 2 слова та цифри „Управління охорони                  

здоров'я – 8” замінити на слова та цифри „Управління охорони здоров'я – 9”;  

6) пункт 24 додатка 2 викласти в наступній редакції: „Управління 

соціальної підтримки населення – 11”, „Відділ по роботі з ветеранами війни, 

учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей”, „Відділ 

соціальних допомог ”; 

7) пункт 25 додатка 2 викласти в наступній редакції: „Управління 

містобудування та архітектури – 12”, „Відділ планування та містобудівного 

кадастру”, „Відділ з організаційних питань та контролю за містобудівною 

діяльністю”, „Відділ з охорони культурної спадщини”; 

8) у пункті 26 додатка 2 слова та цифри „Управління капітального 

будівництва – 8” замінити на слова та цифри „Управління капітального 

будівництва –11”; 

9)  пункт 31 додатка 2 викласти в наступній редакції: „Управління 

економіки – 18”, „Відділ інвестиційної діяльності та підприємництва”, 

„Відділ економічного розвитку та регуляторної політики”, „Відділ 

енергозбереження та промисловості”, ”Сектор партиципаторного 

бюджетування”; 

10) пункт 34 додатка 2 викласти в наступній редакції: „Управління 

розвитку транспорту та зв'язку – 8”, „Відділ організації пасажирських 

перевезень та дорожнього руху”, „Відділ фінансового забезпечення”; 

11) у пункті 36 додатка 2 слова та цифри „Відділ державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 8” замінити на слова та  

цифри „Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців –7”; 

12) у додатку 2 слова та цифри “Всього 319” замінити на слова та 

цифри “Всього 342”. 

4. Визнати такими, що втратили чинність: 

 1) Положення про відділ соціальної підтримки населення, затверджене 

рішенням Кіровоградської міської ради від 16 грудня  2014 року  № 3764; 

 2) Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку, 

затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року 

№ 218. 

5. Затвердити:   

1) Положення про управління соціальної підтримки населення 

Кіровоградської міської ради (додається); 

2) Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку 

Кіровоградської міської ради (додається); 

3) Положення про сектор з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами Кіровоградської 

міської ради (додається); 
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4) Положення про сектор мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Кіровоградської міської ради (додається). 

6. Відділу кадрової роботи Кіровоградської міської ради забезпечити 

дотримання вимог чинного трудового законодавства при реалізації даного 

рішення.  

7. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 

розробити штатні розписи апарату міської ради та її виконавчого комітету, 

відділу по роботі із засобами масової інформації, спеціалізованої інспекції, 

управління адміністративних послуг, відділу державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з урахуванням додатка 2 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 подати до фінансового управління міської ради відповідні 

розрахунки по збільшенню видатків на утримання виконавчих органів 

міської ради. 

8. Управлінню розвитку транспорту та зв'язку, управлінню 

капітального будівництва, управлінню соціальної підтримки населення, 

управлінню економіки, управлінню охорони здоров'я та управлінню 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради розробити 

штатні розписи з урахуванням   додатку 2 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 подати до 

фінансового управління міської ради відповідні розрахунки по збільшенню 

видатків на утримання вищезазначених  виконавчих органів міської ради. 

9. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради внести на 

розгляд міської ради зміни до міського бюджету на 2017 рік.  

10. Підпункт 1 пункту 4 даного рішення набуває чинності після 

державної реєстрації Положення про управління соціальної підтримки 

населення Кіровоградської міської ради. 

11. Підпункт 2 пункту 4 даного рішення набуває чинності після 

державної реєстрації Положення про управління розвитку транспорту та 

зв'язку Кіровоградської міської ради. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з  

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності та керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

 

Міський голова                   А. Райкович 
 

 

Царан  24 35 69 



Доопрацьовано 10.11.2017
ПРОЕКТ   1347  

 
                                  
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від „______” ______________ 2017  року                                   № ______

Про реорганізацію та внесення змін до рішень
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 
року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993

Керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”,  статтею  59  Господарського  кодексу  України,  статтями  104-107
Цивільного кодексу України, на виконання наказу Міністерства фінансів України
від  20  вересня  2017  року  №  793  «Про  затвердження  складових  програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», враховуючи службові
записки заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Грабенка О.В., Дзюби Н.Є., начальника фінансового управління Бочкової Л.Т., та з
метою забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування,
міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити виконавчі органи зі статусом юридичної особи - відділ сім'ї та
молоді  Кіровоградської  міської  ради  та  відділ  фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської  міської  ради  шляхом їх  злиття  в  управління  молоді  та  спорту
Кіровоградської міської ради.

2. Припинити виконавчі органи зі статусом юридичної особи –управління по
сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської  міської  ради  та  управління  економіки  Кіровоградської  міської
ради шляхом їх злиття в департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій Кіровоградської міської ради.

3. Утворити виконавчий орган зі статусом юридичної особи – управління
молоді  та  спорту  Кіровоградської  міської  ради,  до   складу  якого  включити
структурні підрозділи: відділ сім'ї та молоді, відділ фізичної культури та спорту.
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4. Утворити виконавчий орган зі статусом юридичної особи –департамент з

питань  економічного  розвитку,  торгівлі  та  інвестицій  Кіровоградської  міської
ради,  до  складу  якого  включити:  управління  торгівлі  та  побутового
обслуговування населення та  управління економіки.

5. Утворити комісію з реорганізації відділу сім'ї та молоді Кіровоградської
міської ради згідно з додатком 1.

6.  Утворити  комісію  з  реорганізації  відділу  фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської міської ради згідно з додатком 2.

7.  Утворити  комісію  з  реорганізації  управління  по  сприянню  розвитку
торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення  Кіровоградської  міської  ради
згідно з додатком 3.

8. Утворити комісію з реорганізації управління економіки Кіровоградської
міської ради згідно з додатком 4.

9. Комісіям з реорганізації:
1)  у  встановленому  порядку  забезпечити  опублікування  в  офіційному

друкованому   виданні     відповідних повідомлень про припинення діяльності
виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради  та  про  порядок  і  строки
заявлення кредиторами вимог до них;

2) у встановленому порядку повідомити державного реєстратора про рішення
щодо припинення діяльності виконавчих органів Кіровоградської міської   ради  та
подати   документи,   необхідні для  внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідних записів;

3)  здійснити інвентаризацію майна, закріпленого за виконавчими органами
Кіровоградської міської ради, що припиняються;

4)  забезпечити  складення  передавального  акта  і  подання  його  на
затвердження міській раді;

5) вжити інших заходів, пов’язаних  з припиненням, відповідно до чинного
законодавства України.

10.  Установити  строк   заявлення  вимог  кредиторів  до  виконавчих  органів
Кіровоградської  міської  ради,  що  припиняються,  два  місяці  з  дня  публікації
повідомлення  про  припинення  діяльності  виконавчих  органів  Кіровоградської
міської ради.   

11. Внести зміни до рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 933 „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”, а саме пункт 1 рішення викласти в наступній редакції: „Утворити
виконавчий орган Кіровоградської  міської  ради без  статусу  юридичної  особи -
управління соціальної підтримки населення, до складу якого включити структурні
підрозділи: відділ по роботі  з  ветеранами 
війни,  учасниками  антитерористичної  операції  та  членами  їх  сімей;  відділ
соціальних допомог”.

12. Затвердити Положення про управління соціальної підтримки населення
Кіровоградської міської ради (додається).
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13.  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 пункті 10 додатка 2 слова та цифри „Відділ бухгалтерського обліку  –
5” замінити на слова та цифри „Відділ бухгалтерського обліку  – 6” 

2) у пункті 24 додатка 2 слова та цифри „Управління соціальної підтримки
населення – 11” замінити на слова та цифри „Управління соціальної підтримки
населення – 10”

3)   додаток 2 доповнити пунктом 40 „Управління молоді  та спорту –  7”,
„Відділ сім'ї та молоді”, „Відділ фізичної культури та спорту”;

4) додаток 2 доповнити пунктом  41 „Департамент з питань економічного
розвитку,  торгівлі  та  інвестицій  –  25”,  „Управління  економіки”  „Відділ
економічного  розвитку  та  регуляторної  політики”,  „Відділ  інвестиційної
діяльності  та  підприємництва”,  „Відділ  енергоменеджменту  та  промисловості”,
„Сектор  партиципаторного  бюджетування”;  „Управління  торгівлі  та  побутового
обслуговування  населення”,  „Відділ  споживчого  ринку  та  послуг”,  „Відділ
торгівлі та захисту прав споживачів”.

  14. Пункт 19, 21, 31 та 33 додатка 2 рішення Кіровоградської міської ради
від 29 липня 2014 року № 3263 виключити. 

  15. Пункти 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
додатка 2 рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року  № 3263
вважати пунктами 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37 відповідно. 

   16. Визнати такими, що втратили чинність:
1)  Положення  про  відділ  сім'ї  та  молоді  Кіровоградської  міської  ради,

затверджене  рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  24  лютого  2011  року
№ 216;

2)  Положення  про відділ   фізичної  культури  та  спорту  Кіровоградської
міської  ради,  затверджене  рішенням  Кіровоградської  міської  ради
від 24 лютого 2011 року № 215;

3)  Положення  про  управління  економіки  Кіровоградської  міської  ради,
затверджене  рішенням Кіровоградської  міської  ради  від   24  лютого  2011  року
№ 216 (зі змінами);

4) Положення про управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового
обслуговування  населення Кіровоградської  міської  ради,  затверджене рішенням
Кіровоградської міської ради від 06 жовтня 2012 року  № 1981.

5)  Положення  про  управління  соціальної  підтримки  населення
Кіровоградської міської ради, затверджене рішенням Кіровоградської міської ради
від 27 червня 2017 року № 933. 

17. Пункти 14, 15 та підпункти 1, 2, 3, 4 пункту 16 даного рішення набувають
чинності  після  припинення  виконавчих органів Кіровоградської міської ради –
відділу сім'ї та молоді, відділу фізичної культури та спорту, управління по  сприянню
розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, управління економіки.
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18. Затвердити:  
1) Положення про управління молоді та спорту Кіровоградської міської ради

(додається);
2) Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій Кіровоградської міської ради (додається).
19.  Відділу  кадрової  роботи  Кіровоградської  міської  ради  попередити

працівників  відповідних  виконавчих органів  про  зміну  істотних  умов  праці  та
забезпечити дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку та на умовах,
визначених чинним законодавством.

20. Департаменту з питань економічного  розвитку,  торгівлі  та інвестицій,
управлінню  молоді  та  спорту,  відділу  бухгалтерського  обліку  Кіровоградської
міської  ради  розробити  штатні  розписи  з  урахуванням   додатка  2  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 подати
до  фінансового  управління  міської  ради  відповідні  розрахунки  на  утримання
вищезазначених виконавчих органів міської ради.

21.  Фінансовому  управлінню   передбачити   кошти   на  2018  рік  для
фінансування управління молоді та спорту та департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій Кіровоградської міської ради.

22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з  питань
діяльності  ради,  депутатської  етики,  Регламенту  міської  ради,  відзначення
нагородами,  забезпечення  законності,  релігії,  засобів  масової  інформації,
регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та  зовнішньоекономічної
діяльності,  заступників міського голови з питань діяльності  виконавчих органів
ради  Дзюбу  Н.Є.,  Грабенка  О.В.,  керуючого  справами  виконавчого  комітету
міської ради Бондаренко А.В.

Міський голова           А. Райкович

Царан  24 35 69



Додаток 1
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
___ _____________2017 року
№ 

Склад комісії з реорганізації відділу сім’ї 
та молоді Кіровоградської міської ради 

Голова комісії:

Дорохіна
Людмила Володимирівна 

-  начальник  відділу  сім’ї  та  молоді
Кіровоградської иіської ради

        Члени комісії:

Байрамова
Марина Анатоліївна 

-  головний  спеціаліст  відділу  сім’ї  та  молоді
Кіровоградської міської ради

Кривич
Ганна Миколаївна 

-  головний  бухгалтер  відділу  сім’ї  та  молоді
Кіровоградської міської ради

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                             Н.Дзюба 



Додаток 2
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
___ _____________2017 року
№ 

 
Склад комісії з реорганізації відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради
 

 

Голова комісії

Колодяжний 
Сергій Олександрович

- начальник відділу фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради
 

Заступник голови комісії

Іванов 
Славік Петрович

- головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту
Кіровоградської міської ради

Члени комісії:

Бебко 
Вадим Васильович

- головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту
Кіровоградської міської ради

 

Мельникова 
Тетяна Миколаївна

- бухгалтер І категорії

 

 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                             Н.Дзюба 



Додаток 3
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
___ _____________2017 року
№ 

Склад
комісії з реорганізації Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового

обслуговування населення Кіровоградської міської ради

Голова комісії:
Горбовський
Сергій Володимирович 

-  начальник  управління  по  сприянню  розвитку
торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської міської ради

        Члени комісії:

Козлова
Алла Миколаївна 

-   головний спеціаліст відділу торгівлі  та  захисту
прав споживачів управління по сприянню розвитку
торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської міської ради

Смолева
Тетяна Миколаївна 

-  головний  спеціаліст  управління  по  сприянню
розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення Кіровоградської міської ради

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



                                                                                         Додаток 4
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
___ _____________2017 року
№ 

СКЛАД
комісії з реорганізації управління економіки

Кіровоградської міської ради

Голова комісії 

Грабенко 
Олександр Володимирович

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії

Паливода 
Андрій Анатолійович

- начальник управління економіки  

Члени комісії:

Волченко 
Юлія Станіславівна 

- завідувач  сектора  партиципаторного
бюджетування  управління економіки

Клімченко 
Людмила Михайлівна

- головний  спеціаліст  (бухгалтер)
управління  економіки   управління
економіки

Малиновська 
Антоніна Борисівна

- головний  спеціаліст  відділу
інвестиційної  діяльності  та
підприємництва    управління
економіки

Пузакова  
Аліна Анатоліївна 

- заступник  начальника  управління
економіки,  начальник  відділу
економічного  розвитку  та  регуляторної
політики  управління економіки 

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