
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ  ШОСТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30  травня  2013  року                             №  2372 
 

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 25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статтями 40, 49-2 Кодексу законів про працю України, враховуючи статтю 
28 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших 
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 
координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного 
агентства України", постанову Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 № 302 
"Деякі питання реалізації пункту 8 Прикінцевих положень Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2013 рік", пункт 10 рішення Кіровоградської міської 
ради від 29.04.2013 № 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", службові записки начальника відділу 
кадрової роботи Балакірєвої С.М., начальника управління містобудування та 
архітектури – головного архітектора міста Мездріна В.М., начальника Головного 
управління житлово-комунального господарства Хачатуряна О.С., 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 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради" (зі змінами),  а саме: 

1.1. У зв'язку з передачею функцій державної реєстрації юридичних                       
осіб та фізичних осіб-підприємців до реєстраційної служби Головного управління 
юстиції  у Кіровоградській області, ліквідувати виконавчий орган Кіровоградської               
міської ради без статусу юридичної особи – управління державної реєстрації та 
скоротити штатні одиниці управління. У додатку 1 виключити пункт 11, вважати                           
пункти 12-35 додатку 1 відповідно пунктами 11-34; 

1.2. Збільшити загальну чисельність управління містобудування та 
архітектури на одну штатну одиницю, за рахунок однієї вивільненої посади 
управління державної реєстрації та викласти пункт 25 додатку 1 в наступній                                
редакції: "Управління містобудування та архітектури – 9, Відділ планування                      
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та містобудівного кадастру, Відділ з організаційних питань та контролю за 
містобудівною діяльністю"; 

1.3. Не змінюючи загальну чисельність Головного управління житлово-
комунального господарства, з метою оптимізації структури управління, замість 
шести структурних підрозділів управління, а саме: відділу будівництва та 
благоустрою, відділу економічного аналізу, відділу бухгалтерського обліку та 
звітності, відділу кадрової роботи та контролю, відділу експлуатації і ремонту 
житлового фонду, виробничо-технічного відділу, утворити у складі управління 
чотири структурні підрозділи та викласти пункт 32 додатку 1 в наступній редакції: 
"Головне управління житлово-комунального господарства – 27, Відділ планово-
фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю, Відділ 
будівництва та благоустрою, Відділ капітального ремонту, реформування та 
розвитку житлово-комунального господарства, Відділ діловодства, кадрової роботи 
та контролю". 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Василенку І.М. надати міському голові в термін до 01 червня 2013 року списки 
працівників управління державної реєстрації для персонального попередження про 
наступне вивільнення у зв'язку зі скороченням штатів.  

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

4. Управлінню містобудування та архітектури, Головному управлінню 
житлово-комунального господарства розробити зміни до штатів (штатних розписів) 
з урахуванням підпунктів 1.2, 1.3 пункту 1 даного рішення та подати їх на 
затвердження міському голові. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про управління 
державної реєстрації Кіровоградської міської ради, затверджене рішенням 
Кіровоградської міської ради від 16 жовтня 2012 року № 1995 "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". 

6. Загальну чисельність апарату Кіровоградської міської ради та її 
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської  міської  ради змінити                 
з 06 серпня 2013 року з цифри "287" на цифру "278". 

7. Виходячи з концепції реформування місцевого самоврядування в Україні,        
з метою вдосконалення структури виконавчих органів Кіровоградської міської ради 
та підвищення ефективності їх роботи керівникам виконавчих органів опрацювати 
та, у разі необхідності, винести на розгляд міської ради пропозиції щодо 
вдосконалення структури.  

8. Підпункти 1.1, 1.2, 1.3 пункту 1 та пункт 5 даного рішення набирають 
чинності з 06 серпня 2013 року. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови Каніщева В.М., заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Василенка І.М. та Поліщука С.Ю.  
 
 
Міський голова                О.Саінсус  
 
 
 
Рожко  24 35 69 


