
 

Доопрацьовано 16.08.2022 

ПРОЄКТ  №  1279 

 

КРОПИВНИЦЬКА   МІСЬКА   РАДА 
 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „____” __________ 2022 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” (зі змінами)  
 

 Керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування                      

в Україні”, враховуючи службові записки директора департаменту соціальної 

політики Ю.Вовк, заступника директора департаменту соціальної політики 

О.Костенко, 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” (зі змінами), а саме пункт 24 „Департамент 

соціальної політики” Структури та загальної чисельності виконавчих органів 

Кропивницької міської ради: 

доповнити словами „Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами”, 

не змінюючи загальну чисельність департаменту соціальної політики 

Кропивницької міської ради; 

замінити слова „Відділ державних інспекторів” словами „Відділ 

моніторингу та перевірки надання соціальної підтримки”, слова „Відділ 

прийняття рішень з надання соціальних послуг” словами „Відділ з питань 

організації надання соціальних послуг”. 
 

2. Департаменту соціальної політики розробити штатний розпис                              

з урахуванням пункту 1 цього рішення.  
 

3. Управлінню персоналу забезпечити дотримання вимог чинного трудового 

законодавства при реалізації даного рішення. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії                     

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та 

спорту, з питань місцевого самоврядування, прав і свобод людини, депутатської 

етики та регламенту, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради С.Колодяжного. 
 

5. Це рішення набуває чинності з 29 вересня 2022 року. 
 

Секретар міської ради                                                                  Олег КОЛЮКА 
 
 
 

Світлана Громко  35 83 82 



  

Доопрацьована станом на 16.08.2022 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради  № 1279 

 

 

1. Нормативно-правове регулювання  
Даний проєкт розроблено враховуючи статті 26, 59 Закону України                    

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Запропонований проєкт рішення Кропивницької міської ради № 1279  

розроблено з метою сприяння реалізації повноважень органів місцевого 

самоврядування у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, 

які тимчасово перемістились до Кропивницької міської територіальної громади та 

організації взаємодії суб’єктів надання допомоги (підтримки) внутрішньо 

переміщеним особам, а також приведення назв трьох структурних підрозділів 

департаменту соціальної політики у відповідність до їх завдань та функцій. 

 

          3. Ціль прийняття рішення 
Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування. 

 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим комітетом 
Даний проєкт рішення буде направлено на розгляд постійних комісій                                              

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та 

спорту, з питань місцевого самоврядування, прав і свобод людини, депутатської 

етики та регламенту. Проєкт рішення погоджений виконавчим комітетом міської 

ради 12 липня 2022 року (рішення № 438). 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення 

Реалізація проєкту рішення не потребує залучення додаткових фінансових 

ресурсів з бюджету Кропивницької міської територіальної громади. 

 

 

Заступник начальника управління – 

начальник відділу з питань нагороджень  

управління персоналу        Світлана ГРОМКО 

 

 
 

 

 



Доопрацьована станом на 16.08.2022 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1279 
 

Зміст чинної Структури та загальної чисельності  

виконавчих органів Кропивницької міської ради 

 

Зміст проєкту змін до Структури та загальної чисельності  

виконавчих органів Кропивницької міської ради 
№ 

з/п 
 

Виконавчі 

органи  

Кропивницької 

міської ради  

Загальна 

чисель- 
ність 

Структурні підрозділи виконавчих органів 

Кропивницької міської ради 

…. 

24 

Департамент 

соціальної 

політики 

238 Відділ бухгалтерського обліку та звітності  

Відділ діловодства та організаційного 

забезпечення  

Відділ програмного забезпечення 
Відділ соціальних допомог  

Відділ по роботі з ветеранами війни, 

учасниками АТО та членами їх сімей   
Відділ нагляду за призначенням 

(перерахунком) та виплатою пенсій  

Відділ прийняття рішень з надання 

соціальних послуг  

Відділ з питань обслуговування                    

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 
 

 
 

 
 

Управління соціального захисту населення 

Подільського району:  

Відділ з прийому громадян  
Відділ прийняття рішень з призначення 

соціальних виплат 

Відділ виплат 

Відділ державних соціальних інспекторів  
Відділ персоніфікованого обліку та пільг  

Відділ з питань обслуговування осіб                           

з інвалідністю, ветеранів війни та інших 
категорій населення  

 

 № 

з/п 
 

Виконавчі 

органи  

Кропивницької 

міської ради  

Загальна 

чисель- 
ність 

Структурні підрозділи виконавчих органів 

Кропивницької міської ради 

…. 

24 

Департамент 

соціальної 

політики 

238 Відділ бухгалтерського обліку та звітності  

Відділ діловодства та організаційного 

забезпечення  

Відділ програмного забезпечення 
Відділ соціальних допомог  

Відділ по роботі з ветеранами війни, учасниками 

АТО та членами їх сімей   
Відділ нагляду за призначенням (перерахунком) 

та виплатою пенсій  

Відділ з питань організації надання 

соціальних послуг  

Відділ з питань обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними 

особами 
 
 

Управління соціального захисту населення 

Подільського району:  
Відділ з прийому громадян  

Відділ прийняття рішень з призначення 

соціальних виплат 
Відділ виплат 

Відділ моніторингу та перевірки надання 

соціальної підтримки  
Відділ персоніфікованого обліку та пільг  

Відділ з питань обслуговування осіб                                    

з інвалідністю, ветеранів війни та інших 

категорій населення  
 
 

 

                              

 

 
 

 

 

 



  

Зміст чинної Структури та загальної чисельності  

виконавчих органів Кропивницької міської ради 

 

Зміст проєкту змін до Структури та загальної чисельності  

виконавчих органів Кропивницької міської ради 

№ 

з/п 
 

Виконавчі 

органи  

Кропивницької 

міської ради  

Загальна 

чисель- 
ність 

Структурні підрозділи виконавчих органів 

Кропивницької міської ради 

…. 

24 

Департамент 

соціальної 
політики 

238 
 

Управління соціального захисту населення 

Фортечного району:  
Відділ з прийому громадян  

Відділ прийняття рішень з призначення 

соціальних виплат 
Відділ виплат 

Відділ державних соціальних інспекторів  

Відділ персоніфікованого обліку та пільг 

Відділ з питань обслуговування осіб                             
з інвалідністю, ветеранів війни та інших 

категорій населення 

 
 

 

 № 

з/п 
 

Виконавчі 

органи  

Кропивницької 

міської ради  

Загальна 

чисель- 
ність 

Структурні підрозділи виконавчих органів 

Кропивницької міської ради 

…. 

24 

Департамент 

соціальної 
політики 

238 
 

Управління соціального захисту населення 

Фортечного району:  
Відділ з прийому громадян  

Відділ прийняття рішень з призначення 

соціальних виплат 
Відділ виплат 

Відділ моніторингу та перевірки надання 

соціальної підтримки  

Відділ персоніфікованого обліку та пільг 
Відділ з питань обслуговування осіб                            

з інвалідністю, ветеранів війни та інших 

категорій населення 
 

 

 

 

 

 

Заступник начальника управління – 

начальник відділу з питань нагороджень управління персоналу                   Світлана ГРОМКО 
 


