
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

від „  ”  20__  року №    
 

 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради  

„Про структуру та загальну чисельність  

виконавчих органів Кропивницької міської ради”  

 
 

Керуючись статтями 144, 146 Конституції України, статтями 52, 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради „Про структуру 

та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради ”, що 

додається. 

 

2. Відділу кадрової роботи забезпечити внесення даного проєкту рішення 

на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву.   

 

 

 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 
Світлана Громко  35 83 81 

 

 
 



 

  ПОГОДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради                                                                 

„__”_________ 20__  року  

№    

 

  Проєкт 
  

 

ПРОЄКТ № __________ 

 
КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  „___” ____________ 20__  року                           №  ______ 
 

Про структуру та загальну чисельність  

виконавчих органів Кропивницької міської ради  
 

 

 Керуючись статтями 11, 26, 42, 54, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтею 32 Кодексу законів про працю України, 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. Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

Кропивницької міської ради (додається). 

 

2. Утворити виконавчий орган без статусу юридичної особи - відділ з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кропивницької 

міської ради. 

 

Припинити шляхом ліквідації виконавчий орган зі статусом юридичної 

особи - управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького. 

 

3. Припинити виконавчий орган зі статусом юридичної особи - відділ з 

питань праці Міської ради міста Кропивницького шляхом приєднання 

(реорганізації) до департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької 

міської ради. 
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4. Утворити виконавчий орган зі статусом юридичної особи - департамент 

соціальної політики Кропивницької міської ради. 

 

5. Подільській районній у місті Кропивницькому раді ліквідувати 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради. 

 

6. Фортечній районній у місті Кропивницькому раді ліквідувати 

управління соціального захисту населення Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради. 

 

7. Перейменувати виконавчі органи Кропивницької міської ради: 

 

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з               

правоохоронними та контролюючими органами на управління з питань 

запобігання і виявлення корупції, приєднавши до нього контрольну службу; 

 

Загальний відділ на управління діловодства та організаційної роботи, 

приєднавши до нього організаційний відділ; 

 

Відділ кадрової роботи на управління по роботі з персоналом; 

 

Відділ ведення обліку житла на відділ обліку житла; 

 

Відділ з питань внутрішньої політики на відділ комунікацій                                      

з громадськістю; 

 

Спеціалізовану інспекцію на інспекцію з благоустрою; 

 

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій на 

департамент з питань економічного розвитку; 

 

Управління розвитку транспорту та зв’язку на управління транспорту та 

зв’язку. 

 

 18. Утворити комісію з реорганізації відділу з питань праці Міської ради 

міста Кропивницького (склад додається). 

 

19. Комісії з реорганізації: 

 у встановленому чинним законодавством України порядку забезпечити 

опублікування в офіційному друкованому виданні повідомлення про                       

припинення діяльності відділу з питань праці Міської ради міста 

Кропивницького (далі - відділ) та про порядок і строки заявлення кредиторами 

вимог до неї;  
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 у встановленому чинним законодавством України порядку повідомити 

державного реєстратора про рішення щодо припинення діяльності відділу                        

та подати документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису;  

 здійснити інвентаризацію майна, закріпленого за відділом, що 

припиняється; 

 забезпечити складення передавального акта і подання його на             

затвердження міській раді; 

 вжити інших заходів, пов’язаних з припиненням, відповідно до чинного 

законодавства України. 

 Установити строк заявлення вимог кредиторів до відділу з питань праці 

Міської ради міста Кропивницького, що припиняється, два місяці з дня               

публікації повідомлення про припинення діяльності, шляхом направлення 

листів на адресу комісії з реорганізації (25006 м. Кропивницький, вул. Велика                    

Перспективна, 41). 

 

20. Утворити ліквідаційну комісію з припинення управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради                               

міста Кропивницького (склад додається). 

 

21. Ліквідаційній комісії: 

 у встановленому чинним законодавством України порядку забезпечити 

опублікування в офіційному друкованому виданні повідомлення про                       

припинення діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького та про 

порядок і строки заявлення кредиторами вимог до нього;  

 у встановленому чинним законодавством України порядку повідомити 

державного реєстратора про рішення щодо припинення діяльності управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради 

міста Кропивницького та подати документи, необхідні для внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

відповідного запису;  

 вжити всіх заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького, що ліквідується, та письмово повідомити 

кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені 

Цивільним кодексом України строки; 

заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького; 

до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів закрити рахунки, 

відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для 

розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи; 
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вжити заходів щодо інвентаризації майна управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького, що припиняється. 

забезпечити своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного 

фонду України, фондів соціального страхування документів управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради 

міста Кропивницького, у тому числі первинних документів, регістрів 

бухгалтерського та податкового обліку; 

до моменту затвердження ліквідаційного балансу складати та подавати 

органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального 

страхування звітність за останній звітний період; 

після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти 

проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького, що ліквідується, перелік пред'явлених 

кредиторами вимог та результат їх розгляду; 

після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний 

баланс, забезпечити його затвердження міською радою, та забезпечити подання 

органам доходів і зборів. 

 

 22. Затвердити: 

Положення про департамент соціальної політики Кропивницької міської 

ради (додається); 

Положення про управління з питань запобігання і виявлення корупції 

Кропивницької міської ради (додається); 

Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Кропивницької міської ради (додається); 

Положення про управління діловодства та організаційної роботи 

Кропивницької міської ради (додається); 

Положення про управління по роботі з персоналом Кропивницької 

міської ради (додається); 

Положення про юридичне управління Кропивницької міської ради 

(додається); 

Положення про відділ комунікацій з громадськістю Кропивницької 

міської ради (додається); 

Положення про інспекцію з благоустрою Кропивницької міської ради 

(додається); 

Положення про управління апарату Кропивницької міської ради 

(додається); 

Положення про відділ по роботі із засобами масової інформації 

Кропивницької міської ради (додається); 

Положення про архівний відділ Кропивницької міської ради (додається); 

Положення про відділ бухгалтерського обліку Кропивницької міської 

ради (додається); 
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Положення про відділ по роботі зі зверненнями громадян Кропивницької 

міської ради (додається). 

Положення про управління інформаційних технологій Кропивницької 

міської ради (додається); 

Положення про відділ обліку житла Кропивницької міської ради 

(додається); 

Положення про сектор мобілізаційної роботи та територіальної оборони 

Кропивницької міської ради (додається). 

 

 23. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Мосіну О.В., Бєжану М.М., Вергуну О.С., Колодяжному С.О., керуючому 

справами виконавчого комітету міської ради Балакірєвій С.М.  надати міському 

голові списки працівників підпорядкованих виконавчих органів Кропивницької 

міської ради для персонального попередження про зміну істотних умов праці                         

з урахуванням вимог статті 32 Кодексу законів про працю України та пункту                      

1 даного рішення. 

 

 24. Міському голові затверджувати в межах структури та загальної 

чисельності апарату Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Кропивницької міської ради штати (штатний розпис) 

апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської 

ради, положення про структурні підрозділи виконавчих органів та вносити до 

них зміни. 

 

 25. Відділу кадрової роботи забезпечити дотримання вимог чинного 

трудового законодавства при реалізації даного рішення. 

 

 26. Відділу бухгалтерського обліку та виконавчим органам міської ради зі 

статусом юридичних осіб розробити штатні розписи з урахуванням пункту 1 

цього рішення та подати до фінансового управління відповідні розрахунки 

видатків на утримання. 

 

 27. Визнати такими, що втратили чинність: 

 рішення міської ради від 29.07.14 № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради” ;  

 рішення міської ради від 16.12.14 № 3764 “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”;  

 рішення міської ради від 31.03.15 № 4055 “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”;  

 



6 

 

 рішення міської ради від 22.09.15 № 4473 “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”;  

 рішення міської ради від 15.12.15 № 12 “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”;  

 рішення міської ради від 23.02.16 № 62 “Про забезпечення виконання 

повноважень виконавчими органами міської ради у сферах державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання особи”;  

 рішення міської ради від 30.07.16 № 475 “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”;  

 рішення міської ради від 10.11.16 № 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”;  

 пункт 2 рішення міської ради від 20.12.16 № 730 “Про перейменування 

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської 

міської ради”;  

 рішення міської ради від 27.06.17 № 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”;  

 рішення міської ради від 04.09.17 № 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”;  

 пункти 11, 12, 13, 14, 15 рішення міської ради від 21.11.17 № 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”;  

 рішення міської ради від 27.11.17 № 1245 “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”;  

 рішення міської ради від 19.12.17 № 1270 “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”;  
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 рішення міської ради від 21.12.17 № 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”;  

 рішення міської ради від 29.03.18 № 1579 “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”;  

 рішення міської ради від 05.06.18 № 1689 “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”;  

 пункт 6 рішення міської ради від 05.06.18 № 1690 “Про реорганізацію 

виконавчого органу та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263”;   

рішення міської ради від 12.07.18 № 1772 “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”;  

 пункт 6 рішення міської ради від 06.11.18 № 1954 “Про реорганізацію 

виконавчого органу та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263”;  

 рішення міської ради від 06.11.18 № 1971 “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” (зі 

змінами)”; 

 рішення міської ради від 31.01.19 № 2272, Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького” 

(зі змінами)”;  

   пункт 3 рішення міської ради від 11.06.19 № 2574 “Про утворення 

департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста 

Кропивницького”;   

 рішення міської ради від 08.10.19 № 2902 “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року№ 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького” 

(зі змінами)”; 

 рішення міської ради від 19.11.19 № 2996 “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького” 

(зі змінами)”;  
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 пункт 2 рішення міської ради від 14.02.20 № 3105 “Про утворення відділу 

з питань інфраструктури Новенського старостинського округу Міської ради 

міста Кропивницького”;  

 рішення міської ради від 05.03.20 № 3151 “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького” 

(зі змінами)”;  

 пункт 3 рішення міської ради від 26.05.20 № 3292 “Про утворення 

управління інформаційних технологій Міської ради міста Кропивницького”;  

 рішення міської ради від 18.08.20 № 3327 “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького” 

(зі змінами)”;  

 рішення міської ради від 06.10.20 № 3544 “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького” 

(зі змінами)”. 

  

 28. Визнати такими, що втратили чинність: 

Положення про сектор мобілізаційної роботи та територіальної оборони 

Кіровоградської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 27.06.17 

№ 993; 

Положення про управління апарату Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням міської ради від 24.02.11 року № 209; 

Положення про відділ по роботі із засобами масової інформації 

Кіровоградської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 22.04.09 

№ 1912; 

Положення про архівний відділ Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням міської ради від 24.02.11 № 222;  

Положення про управління інформаційних технологій Міської ради міста 

Кропивницького, затверджене рішенням міської ради від 26.05.20 № 3292;  

Положення про відділ по роботі зі зверненнями громадян Міської ради 

міста Кропивницького, затверджене рішенням міської ради від 05.06.18 № 1689;  

Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської 

ради, затверджене рішенням міської ради від 17.02.09 № 1766; 

Положення про юридичне управління Міської ради міста 

Кропивницького, затверджене рішенням міської ради від 18.08.20 № 3321;  

Положення про відділ ведення обліку житла Кіровоградської міської 

ради, затверджене рішенням міської ради від 24.02.11 № 223; 

Положення про контрольну службу Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням міської ради від 24.02.11 року № 211; 
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 Положення про відділ з питань запобігання і виявлення корупції та                

взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами Міської ради міста 

Кропивницького, затверджене рішенням міської ради від 29.03.18 року № 1579; 

 Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської ради міста Кропивницького, затверджене рішенням 

міської ради від 21.12.2017 року №1374; 

 Положення про загальний відділ Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням міської ради від 24.02.2011 року №222; 

 Положення про організаційний відділ Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням міської ради від 24.02.2011 року № 222; 

 Положення про відділ кадрової роботи Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням міської ради від 17.02.2009 року № 1765; 

Положення про управління соціальної підтримки населення 

Кіровоградської міської ради, затверджене рішенням міської ради                                      

від 21.11.2017 року № 1232; 

 Положення про відділ з питань внутрішньої політики Кіровоградської 

міської ради, затверджене рішенням міської ради від 12.03.2009 року № 1858; 

 Положення про спеціалізовану інспекцію Кіровоградської міської ради, 

затверджене рішенням міської ради від 11.06.2011 року № 2565; 

Положення про управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради 

міста Кропивницького, затверджене рішенням міської ради від 21.12.2017 року 

№ 1375; 

 Положення про Головне управління житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького, затверджене рішенням міської ради від 

21.12.2017 року № 1384 ; 

Положення про відділ праці Міської ради міста Кропивницького, 

затверджене рішенням міської ради від 05.06.2018  року №1689. 

 

29. Дане рішення набирає чинності з 15 квітня 2021 року. 

 

30. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

місцевого самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики та 

регламенту, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіна О.В., Колодяжного С.О., Бєжана М.М., Вергуна О.С., 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради Балакірєву С.М. 

 

 

Міський голова              Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 
Світлана Громко  35 83 81 

 

 



    ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Кропивницької міської ради 

___ ___________ 20___ року № _______ 
     

 

СТРУКТУРА 

та загальна чисельність  

виконавчих органів Кропивницької міської ради 

 
№ 

 

Виконавчі органи  

Кропивницької міської ради  

 

Загальна 

чисель- 
ність 

Структурні підрозділи виконавчих 
органів Кропивницької міської ради 

1 Апарат міської ради та її 

виконавчого комітету 

 

  

2 Режимно-секретна частина 

 

  

3 Управління з питань 

запобігання і виявлення 

корупції 

 Відділ з питань запобігання і 

виявлення корупції 

Відділ проведення перевірок 

4 Управління по роботі з 

персоналом 

 Відділ з питань проходження служби                               

в органах місцевого самоврядування 

Відділ з питань нагороджень 

 

5 Управління апарату міської 

ради 

 Відділ організаційного забезпечення 

діяльності ради 

Відділ документального забезпечення 

та контролю 

6 Відділ комунікацій з 

громадськістю  

 

  

7 Відділ по роботі із засобами 

масової інформації 

 

  

8 Архівний відділ 

 

  

9 Інспекція з благоустрою 

 

  

10 Відділ бухгалтерського обліку 

 

  

11 Юридичне управління  Відділ представництва інтересів в 

судах 

Відділ правового забезпечення 

 



12 Управління діловодства та 

організаційної роботи  

 Відділ з організаційної роботи  

Відділ діловодства та контролю 

 

13 Управління інформаційних 

технологій 

 Відділ інформаційних систем 

Відділ розвитку інформаційної 

інфраструктури 

 

14 Відділ по роботі зі зверненнями 

громадян 

 

  

15 Відділ обліку  житла 

 

  

16 Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення 

 

  

17 Департамент надання 

адміністративних послуг 

 Відділ бухгалтерського та 

організаційного забезпечення 

Сектор інформаційно-комп'ютерного 

забезпечення 

Управління адміністративних послуг 

   відділ по роботі з суб’єктами 

господарювання 

   відділ по роботі з фізичними 

особами 

   сектор інформаційно-

консультаційного забезпечення 

Управління у сфері державної 

реєстрації 

   відділ державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців 

   відділ державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно 

   відділ реєстрації місця проживання 

особи 

 

18 Управління освіти  Відділ по роботі з закладами освіти 

Відділ юридичного та фінансового 

забезпечення  

 

19 Управління культури і туризму  Відділ розвитку культури та мистецтв 

Сектор культури 



20 Управління охорони здоров’я  Відділ фінансово-правового 

забезпечення, бухгалтерського обліку 

і звітності 

Відділ організації медичної допомоги 

населенню 

 

21 Управління молоді та спорту  Відділ сім’ї та молоді 

Відділ фізичної культури та спорту 

 

22 Управління з питань захисту 

прав дітей 

 

 

Відділ забезпечення та контролю 

Служба у справах дітей: 

   сектор соціального та правового 

захисту дітей; 

   сектор опіки, піклування та 

усиновлення 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент соціальної 

політики 

 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності  

Відділ діловодства та організаційного 

забезпечення  

Відділ програмного забезпечення 

Відділ соціальних допомог  

Відділ по роботі з ветеранами війни, 

учасниками антитерористичної 

операції та членами їх сімей   

Відділ контролю за призначенням 

(перерахунком) та виплатою пенсій  

Відділ з питань надання соціальних 

послуг  

 

Управління соціального захисту 

населення Подільського району  

Відділ з прийому громадян  

Відділ прийняття рішень  

Відділ виплат 

Відділ державних соціальних 

інспекторів  

Відділ соціальних гарантій та пільг  

Відділ побутового обслуговування 

громадян  

 

Управління соціального захисту 

населення Фортечного району  

Відділ з прийому громадян  

Відділ прийняття рішень  

Відділ виплати допомоги та 

компенсацій 



 

 

 

 

 

Відділ державних соціальних 

інспекторів  

Відділ з питань обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  

Відділ з питань обслуговування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці  

 

24 Управління містобудування та 

архітектури 

 Відділ планування  

Відділ з охорони культурної 

спадщини 

Служба містобудівного кадастру  

 

25 Управління капітального 

будівництва 

 Фінансово-плановий відділ 

Юридично-договірний відділ 

Виробничо-технічний відділ 

Відділ інженерної підготовки 

 

26 Управління комунальної 

власності 

 

 

 Відділ приватизації  

Відділ орендних відносин  

Відділ організаційного та правового 

забезпечення  

 

27 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

  

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове управління  Відділ видатків виробничої сфери та 

прогнозування доходів бюджету: 

   сектор прогнозування доходів 

бюджету 

Бюджетний відділ 

Відділ фінансування органів 

управління та інформаційних 

технологій 

Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головне управління житлово-

комунального  

господарства 

 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності  

Планово-економічний сектор  

Відділ з публічних закупівель  

Відділ діловодства, кадрової роботи 

та контролю  

Відділ з ремонту та розвитку 

житлово-комунального господарства: 

Сектор з впровадження нових форм 

управління житловим господарством  

Відділ з енергоефективності 

Відділ благоустрою  

30 Управління транспорту та 

зв’язку 

 Відділ організації пасажирських  

перевезень та дорожнього руху 

Відділ фінансового забезпечення  

 

31 Управління Державного 

архітектурно-будівельного 

контролю 

 Відділ інспекційної роботи та 

дозвільних процедур 

Відділ організаційного та  

бухгалтерського забезпечення 

    

32 Департамент з питань 

економічного розвитку 

 Відділ праці 

Управління економіки: 

Відділ економічного розвитку 

Відділ регуляторної та тарифної 

політики 

Відділ інвестиційної діяльності та 

підприємництва 

 

Управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення: 

Відділ торгівлі та послуг 

Сектор захисту прав споживачів 

  

33 Відділ з питань інфраструктури 

Новенського старостинського 

округу 

  

 Всього   

 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 
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