
У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ  ДЕВ'ЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 29 липня 2014 року        № 3264 
 
Про рекомендовану чисельність 
апарату виконавчих комітетів  
Кіровської та Ленінської 
районних в місті Кіровограді рад 
 

Керуючись статтями 7, 140, 146 Конституції України, 
статтями 5, 11, 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи інформацію керівників виконавчих органів міської 
ради від 28.07.2014 року, рішення Кіровоградської міської ради від 29 грудня 
2010 року № 65 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються 
Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним 
у м.Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам» 
зі змінами, з метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 01 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та втрат 
бюджету» зі змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 01 березня 2014 року № 156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих 
бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання», Кіровоградська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Рекомендувати встановити чисельність апарату виконавчих комітетів 

Кіровської районної у м.Кіровограді ради в кількості 9 штатних одиниць, 
Ленінської районної у м.Кіровограді ради в кількості 8 штатних одиниць та 
не допускати прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності 
працівників підпорядкованих органів та установ. 

 
2. Направити рішення до Кіровської та Ленінської районних у місті 

Кіровограді рад для розгляду і вжиття необхідних заходів. 
 
 



3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 грудня 2011 року № 1133 «Про рекомендовану 
чисельність апарату Кіровської та Ленінської районних в місті Кіровограді 
рад, їх виконавчих комітетів і відділів». 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 
Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 
релігії, засобів масової інформації та реклами. 

 
 
 

Секретар міської ради         І. Марковський 


