
   
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30 липня  2016  року                                                               №  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” 
 
 Керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи службові записки начальника 
Головного управління житлово-комунального господарства Хачатуряна О.С., 
начальника управління капітального будівництва Ксеніча В.М., начальника 
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Кухаренка В.І.,                
з метою забезпечення виконання повноважень органів місцевого 
самоврядування міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни 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), а саме: 

1) у пункті 26 додатка 2 слова “Управління капітального                    
будівництва – 6” замінити на слова “Управління капітального              
будівництва – 8”; 

2) у пункті 32 додатка 2 слова “Головне управління житлово-
комунального господарства – 26” замінити на слова “Головне управління 
житлово-комунального господарства – 28”; 

3) у пункті 35 додатка 2 слова “Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю – 4” замінити на слова “Інспекція державного 
архітектурно-будівельного контролю – 6”; 

4) у пункті 25 додатка 3 слова “Управління капітального                
будівництва – 6” замінити на слова “Управління капітального                  
будівництва – 8” та доповнити словами “Головний спеціаліст – 2”; 
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5) у пункті 32 додатка 3 слова “Головне управління житлово-

комунального господарства – 26” замінити на слова “Головне управління 
житлово-комунального господарства – 28”, слова “Заступник начальника 
Головного управління – 1” замінити на слова “Заступник начальника 
Головного управління – 2”; слова “Головний спеціаліст – 9” замінити на 
слова “Головний спеціаліст – 10”; 

6) у пункті 35 додатка 3 слова “Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю – 4” замінити на слова “Інспекція державного 
архітектурно-будівельного контролю – 6”, слова “Головний спеціаліст – 3” 
замінити на слова “Головний спеціаліст – 5”; 

7) у додатках 2 та 3 слова та цифри “Всього 311” замінити на слова та 
цифри “Всього 317”. 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства, 
управлінню капітального будівництва, інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю розробити зміни до штатних розписів з урахуванням 
пункту 1 даного рішення, подати їх на затвердження міському голові та 
забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при реалізації даного 
рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. та 
Грабенка О.В. 
 

 
 

Міський голова                  А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Царан  24 35 69 
 


