МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18 серпня 2020 року

№ 3327

Про внесення змін до рішення міської ради
від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру,
загальну чисельність та штати апарату
Міської ради міста Кропивницького та її
виконавчого комітету, виконавчих органів
Міської ради міста Кропивницького” (зі змінами)
Керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи службові записки директора
департаменту надання адміністративних послуг міської ради С.Коваленка
від 01 липня 2020 року № 1671/01-10, начальника управління освіти Л.Костенко
від 06 липня 2020 року № 1692/1-01-09, т.в.о. директора департаментуначальника управління економіки департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій Т.Ломової від 20 липня 2020 року № 1390/21д,
з метою забезпечення виконання повноважень органів місцевого
самоврядування Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 29 липня 2014 року
№ 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради
міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської
ради міста Кропивницького” (зі змінами), а саме:
1) пункт 11 додатка 2 викласти в наступній редакції: “Департамент
надання адміністративних послуг – 67:
Відділ бухгалтерського та організаційного забезпечення,
Сектор інформаційно-комп’ютерного забезпечення,
Управління адміністративних послуг: відділ по роботі з суб’єктами
господарювання, юридичними особами, відділ по роботі з фізичними особами,
сектор інформаційно-консультаційного забезпечення;
Управління у сфері державної реєстрації: відділ державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно, відділ державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців, відділ реєстрації місця проживання особи”;

2
2) пункт 18 додатка 2 викласти в наступній редакції: “Управління
освіти – 17:
Відділ по роботі з закладами освіти,
Відділ юридичного та фінансового забезпечення”;
3) пункт 34 додатка 2 викласти в наступній редакції: “Департамент
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 24:
Управління економіки: відділ економічного розвитку та регуляторної
політики,
відділ
інвестиційної
діяльності
та
підприємництва,
сектор енергоменеджменту та промисловості, сектор партиципаторного
бюджетування;
Управління торгівлі та побутового обслуговування населення: відділ
споживчого ринку та послуг, відділ торгівлі та захисту прав споживачів”;
4) пункт 36 додатка 2 викласти в наступній редакції: “Відділ з питань
інфраструктури Новенського старостинського округу – 10”;
5) у додатку 2 слова та цифри “Всього 435” замінити на слова
та цифри “Всього 437”.
2. Відділу кадрової роботи забезпечити дотримання вимог чинного
трудового законодавства при реалізації цього рішення.
3. Департаменту надання адміністративних послуг, департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, управлінню освіти
внести зміни до штатних розписів з урахуванням пункту 1 цього рішення та
взяти до уваги, що видатки на утримання відповідних виконавчих органів
здійснюються в межах фонду оплати праці та видатків на 2020 рік.
4. Відділу бухгалтерського обліку розробити штатний розпис відділу
з питань інфраструктури Новенського старостинського округу з урахуванням
пункту 1 цього рішення.
5. Міському голові затвердити Положення про структурні підрозділи
департаменту надання адміністративних послуг, департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, управління освіти Міської ради
міста Кропивницького.
6. Це рішення набуває чинності 01 вересня 2020 року.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської
ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової
інформації,
регуляторної політики,
підприємництва,
інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності, керуючого справами виконавчого комітету
міської ради А.Бондаренко.
Міський голова
Світлана Громко 35 83 82

Андрій РАЙКОВИЧ

