Додаток 2
до рішення Кіровоградської
міської ради
«___» ___________ 2014
№ ______
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
чисельність

Структурні підрозділи виконавчих
органів Кіровоградської міської ради

1

Апарат міської ради та її виконавчого комітету

10

2

Режимно-секретна частина

1

3

Контрольна служба

3

4

Відділ кадрової роботи

3

5

Управління апарату міської ради

9

6

Відділ з питань внутрішньої політики

3

7

Відділ по роботі із засобами масової інформації

3

8

Архівний відділ

5

9

Спеціалізована інспекція

12

10 Відділ бухгалтерського обліку

4

11 Управління адміністративних та дозвільних процедур

10

12 Юридичне управління

11

Відділ дозвільних процедур
Відділ адміністративних послуг
Відділ представництва інтересів в судах
Відділ правового забезпечення

13 Загальний відділ

17

Сектор контролю

Відділ організаційно-методичного забезпечення
Відділ протокольної роботи та службового
діловодства

2
Сектор діловодства
14 Організаційний відділ

2

15 Сектор інформаційного та комп’ютерного забезпечення

2

16 Відділ по роботі зі зверненнями громадян

4

17 Відділ ведення обліку житла

3

18 Управління освіти

12

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

8

Відділ інспектування навчальних закладів
Відділ юридичного та фінансового забезпечення

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

3

25 Управління містобудування та архітектури

9

Відділ планування та забудови
Відділ фінансового та правового забезпечення

26 Управління капітального будівництва

6

Планово-виробничий відділ

27 Управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища

13

Відділ земельних відносин

28 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення

6

29 Фінансове управління

22

Відділ землекористування
Сектор екології та природоохоронної діяльності
Сектор попередження надзвичайних ситуацій
Сектор цивільного захисту населення
Відділ зведення бюджету та фінансів соціальнокультурної сфери:
сектор фінансів соціально-культурної сфери

3
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 власності та приватизації комунального майна

7

Відділ приватизації та реєстру
Відділ оренди та безхазяйного майна

31 Управління економіки

14

Відділ інвестиційної діяльності та підприємництва
Відділ соціально-економічного розвитку та
регуляторної політики
Відділ соціально-трудових відносин

32 Головне управління житлово-комунального господарства

26

33 Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового
обслуговування населення

8

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
Відділ торгівлі та захисту прав споживачів
Відділ споживчого ринку та послуг

34 Управління розвитку транспорту та зв’язку

6

Всього

Відділ транспорту, промисловості та енергетики
Сектор праці та соціального захисту населення

265

Секретар міської ради

І. Марковський

