
 
 

ПРОЄКТ  №  765  

  
КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА   

 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  „____” __________ 2021 року                                                                  № ___ 
 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 49 

„Про структуру та загальну чисельність 

виконавчих органів Кропивницької  
міської ради”  
 

 Керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи службові записки заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна, керівників виконавчих органів 

міської ради, з метою забезпечення виконання повноважень органів місцевого 

самоврядування Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 

2021 року № 49 „Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

Кропивницької міської ради”, а саме: 
 

1) у пункті 18 Структури та загальної чисельності виконавчих органів 

Кропивницької міської ради (далі - Структура) „Департамент надання 

адміністративних послуг”: 

слова „Відділ бухгалтерського та організаційного забезпечення” замінити 

словами „Відділ бухгалтерського обліку та звітності”; 

доповнити словами „Відділ аналітичної та консультаційної роботи”; 

в управлінні адміністративних послуг виключити слова „Сектор 

інформаційно-консультаційного забезпечення”; 
 

2) збільшити чисельність управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища на 3 штатні одиниці за рахунок 

скорочення вакантних посад департаменту соціальної політики, управління 

Державного архітектурно-будівельного контролю, департаменту з питань 

економічного розвитку та викласти пункт 28 Структури в наступній редакції: 

„Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища - 17: 

Відділ регулювання земельних відносин; 

Відділ землеустрою: сектор земельного кадастру; 

Відділ екології та контролю за використанням і охороною земель”; 
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3) у пункті 24 Структури слова та цифри „Департамент соціальної 

політики - 240” замінити словами та цифрами „Департамент соціальної 

політики - 239”; 

4) у пункті 32 Структури слова та цифри „Управління Державного 

архітектурно-будівельного контролю - 10” замінити словами та цифрами 

„Управління Державного архітектурно-будівельного контролю - 9”; 

5) у пункті 33 Структури слова та цифри „Департамент з питань 

економічного розвитку - 30” замінити словами та цифрами „Департамент з 

питань економічного розвитку - 29”. 
 

2. Управлінню персоналу забезпечити дотримання вимог чинного 

трудового законодавства при реалізації цього рішення. 
 

3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, управлінню Державного архітектурно-будівельного 

контролю, департаменту соціальної політики, департаменту надання 

адміністративних послуг, департаменту з питань економічного розвитку внести 

зміни до штатних розписів з урахуванням пункту 1 цього рішення. 
 

4. Це рішення набуває чинності з 10 листопада 2021 року. 

    

 

 

 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лариса Волкова  35 83 82 


