
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ

від 30 червня 2011 року                                 № 640

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, 42, 54, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання повноважень 
виконавчих органів міської ради міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до додатків 1, 3 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», а саме:

у пункті 27 додатка 1 слова «Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища  - 12 – відділ земельних відносин та 
природоохоронної діяльності» замінити на слова «Управління земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища – 15 – Відділ 
земельних відносин;  Відділ землекористування;  Сектор екології та 
природоохоронної діяльності»;

пункт 26 додатка 3 доповнити словами:  «Заступник начальника управління 
- начальник відділу земельних відносин – 1;  Завідувач сектора – 1»;

у пункті  26  додатка  3  слова  «Головний спеціаліст – 6» замінити на слова 
«Головний спеціаліст – 8»; слова  «Спеціаліст 1 категорії – 2» замінити на слова 
«Спеціаліст 1 категорії – 1»;

встановити загальну чисельність управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища – 15;

встановити загальну чисельність апарату Кіровоградської міської ради та її 
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради  - 273.

2. Виконуючому обов’язки начальника управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища Пидоричу В.О. внести зміни до 



2
штатного розпису та направити до фінансового управління розрахунки 

видатків на утримання працівників з урахуванням внесених змін.
3. Фінансовому управлінню міської ради врахувати зазначені зміни при 

підготовці проекту рішення по корегуванню міського бюджету на друге півріччя 
2011 року.

Міський голова                                          О. Саінсус

Пидорич
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