
  
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ  ДРУГА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  22  вересня  2015  року                                        №  4473 
 
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 11, 26, 42, 54, 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи службові записки заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Литвина Г.М., 
начальника управління адміністративних та дозвільних процедур-державного 
адміністратора Кіровоградської міської ради Шевченка А.О., начальника 
відділу кадрової роботи Кіровоградської міської ради Балакірєвої С.М., 
начальника відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
Господарикової О.П., у зв’язку з прийняттям 12 лютого 2015 року Закону 
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” та 09 квітня 2015 року 
Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного 
контролю та удосконалення містобудівного законодавства”, з метою 
забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування, 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. У зв'язку з передачею функцій архітектурно-будівельного              
контролю до органів місцевого самоврядування утворити виконавчий орган 
Кіровоградської   міської   ради  зі   статусом    юридичної   особи - інспекцію  
державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської 
ради. 

2. 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: 
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1) у пункті 4 додатка 2 слова „Відділ кадрової роботи - 3” замінити на 
слова „Відділ кадрової роботи - 4”; 

2) у пункті 10 додатка 2 слова „Відділ бухгалтерського обліку - 4” 
замінити на слова „Відділ бухгалтерського обліку - 5”; 

3) пункт 11 додатка 2 викласти в наступній редакції: „Управління 
адміністративних послуг – 10, Відділ по роботі з суб’єктами господарювання, 
Відділ по роботі з фізичними особами”; 

4) доповнити додаток 2 пунктом 35 „Інспекція державного 
архітектурно-будівельного контролю - 4”; 

5) у пункті 4 додатка 3 слова „Відділ кадрової роботи - 3” замінити на 
слова „Відділ кадрової роботи - 4” та доповнити пункт словами „Старший 
інспектор - 1”; 

6) у пункті 10 додатка 3 слова „Відділ бухгалтерського обліку - 4” 
замінити на слова „Відділ бухгалтерського обліку - 5”, слова „Старший 
інспектор - 1” замінити словами „Старший інспектор - 2”; 

7) пункт 11 додатка 3 викласти в наступній редакції: „Начальник 
управління – 1, Заступник начальника управління – начальник відділу – 
адміністратор – 1, Начальник відділу – адміністратор – 1, Адміністратор - 7”; 

8) доповнити додаток 3 пунктом 35 „Інспекція державного 
архітектурно-будівельного контролю – 4, Начальник інспекції – 1, Головний 
спеціаліст – 3”; 

9) у додатках 2 та 3 слова та цифри „Всього 265” замінити на слова та 
цифри „Всього 271”. 

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

4. Відділу бухгалтерського обліку міської ради розробити штатний 
розпис та відповідні розрахунки видатків на утримання інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю, та штатні розписи відділу кадрової 
роботи, відділу бухгалтерського обліку, управління адміністративних послуг 
з урахуванням пункту 2 даного рішення та подати їх на затвердження 
секретарю міської ради. 

5. Фінансовому управлінню міської ради передбачити кошти в 
міському бюджеті на утримання Інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю. 

6. Затвердити Положення про інспекцію державного архітектурно-
будівельного контролю Кіровоградської міської ради (додається). 

7. Затвердити Положення про управління адміністративних послуг 
Кіровоградської міської ради (додається). 

8. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про управління 
адміністративних та дозвільних процедур Кіровоградської міської ради, 
затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року                     
№ 3263. 
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9. Дане рішення набуває чинності з моменту прийняття його міською 
радою, крім підпунктів 3, 7 пункту 2 та пунктів 7, 8, які набувають чинності з 
04 жовтня 2015 року. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради Марковського І.І. та на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Литвина Г.М.  

 
 

Секретар міської ради             І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трубчанінова 24 35 69 

 


