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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 
 
 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

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" 
 
 

Керуючись статтями 11, 26, 54, 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статтями 42, 49-2 Кодексу законів про працю 
України, Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року 
№ 10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний 
бюджет України), враховуючи службові записки відділу кадрової роботи 
міської ради від 15.02.2013 № 32-к щодо внесення змін до структури 
виконавчих органів міської ради, погоджену першим заступником міського 
голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками 
виконавчих органів міської ради (управлінням містобудування та 
архітектури, управлінням земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, юридичним відділом),  заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М., з метою 
забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування 
Кіровоградська міська рада 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 
2011 року № 78 "Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 
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Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради" (зі змінами та доповненнями), а саме: 

1)  у пункті 4 рішення слова "юридичний відділ" замінити на слова 
"юридичне управління";  

2) пункт 12 додатка 1 викласти в наступній редакції: "Юридичне 
управління – 12, Відділ представництва інтересів в судах, Відділ правового 
забезпечення"; 

3) у пункті 25 додатка 1 цифру "10" замінити на цифру "8", виключити 
слова "Відділ фінансового та правового забезпечення"; 

4) у пункті 27 додатка 1 цифру "16" замінити на цифру "14"; 
5) у пункті 31 додатка 1 цифру "14" замінити на цифру "15"; 
6) пункт 34 додатка 1 викласти в наступній редакції: "Управління 

розвитку транспорту та зв'язку – 6, Відділ транспорту та зв’язку, Сектор 
праці та соціального захисту населення"; 

7) визнати такими, що втратили чинність 30 квітня 2013 року,                
додатки 2, 3 до вищезазначеного рішення. 

2. Першому заступнику міського голови надати міському голові                      
в термін до 01 травня 2013 року списки працівників управління 
містобудування та архітектури, управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, управління розвитку транспорту та 
зв’язку Кіровоградської міської ради для персонального попередження про 
наступне вивільнення у зв'язку зі скороченням чисельності або штату та 
пропозиції для їх переведення з урахуванням вимог статей 42, 49-2 Кодексу 
законів про працю України.  

3. Відділу кадрової роботи Кіровоградської міської ради забезпечити 
дотримання вимог чинного трудового законодавства при реалізації даного 
рішення. 

4. Затвердити Положення про юридичне управління Кіровоградської 
міської ради (додається). 

5. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради 
(Мездрін В.М., Пидорич В.О., Осауленко О.О., Гонтарь О.А.) внести зміни до 
Положень про управління містобудування та архітектури, управління 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
управління економіки, управління розвитку транспорту та зв'язку 
Кіровоградської міської ради. 

6. Міському голові в межах структури та загальної чисельності апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради затвердити штати (штатний розпис) апарату 
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, 
вносити до них зміни, та Положення про структурні підрозділи юридичного 
управління, управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, управління містобудування та архітектури, 
управління економіки, управління розвитку транспорту та зв'язку 
Кіровоградської міської ради. 
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7. Відділу бухгалтерського обліку та відділу кадрової роботи 
Кіровоградської міської ради розробити штати (штатний розпис) апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради та подати їх на затвердження міському голові. 

8. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про юридичний 
відділ Кіровоградської міської ради, затверджене рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 222 "Про затвердження положень 
про юридичний відділ, загальний відділ, організаційний відділ, відділ по 
роботі зі зверненнями громадян, архівний відділ Кіровоградської міської 
ради".   

9. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття, за 
винятком підпунктів 3, 4, 6  пункту 1, які набирають чинності з 10 липня 
2013 року. 

10. Доручити відділу кадрової роботи Кіровоградської міської ради 
здійснити аналіз структури  та штатів виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради та винести на розгляд наступної сесії міської ради проект 
рішення міської ради щодо збільшення чисельності управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на одну штатну 
одиницю без зміни загальної чисельності.  

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови та керуючого справами виконавчого комітету 
міської ради Єльчанінову Л.Г.   
 
 
Міський голова         О.Саінсус  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назаренко 22 85 83 


