
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14 вересня 2011 року                                                        №  770

Про внесення змін до структури, загальної 
чисельності та штатів апарату Кіровоградської 
міської ради та її  виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради, затверджених рішенням 
Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 78

Керуючись ст. 11, 26, 42, 54, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України  «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», на виконання протокольного рішення 
від 10 червня 2011 року за результатами засідання Комітету з економічних 
реформ з питань реформування сфери надання органами державної влади, 
місцевого самоврядування адміністративних послуг та результатів 
проведення регуляторної реформи, Плану заходів з реалізації комплексного 
проекту з реформування системи надання адміністративних послуг міста 
Кіровограда та створення Центру надання адміністративних послуг, 
затвердженого розпорядженням міського голови від 22 серпня 2011 року 
№ 128, з метою забезпечення виконання повноважень органів місцевого 
самоврядування міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Утворити з 1 жовтня 2011 року виконавчий орган Кіровоградської 
міської ради без статусу юридичної особи - відділ дозвільних процедур 
Кіровоградської міської ради.

2. 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", а саме: 

у пункті 1 додатка 1 слова "Апарат міської ради та її виконавчого 
комітету -12" замінити на слова "Апарат міської ради та її виконавчого 
комітету -10";

додаток 1 доповнити пунктом 35 "Відділ дозвільних процедур - 5";
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у додатку 2 виключити пункт 7 "Державний адміністратор - 2", слова 
"Всього - 12" замінити на слова "Всього - 10";

додаток 3 доповнити пунктом 34 "Відділ дозвільних процедур" та 
словами "начальник відділу – державний адміністратор – 1", "заступник 
начальника відділу – державний адміністратор - 1", "державний 
адміністратор – 1", "головний спеціаліст – 2";

встановити загальну чисельність апарату Кіровоградської міської               
ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської                            
міської ради – 279.

3. Відділу кадрової роботи забезпечити дотримання чинного 
законодавства при переведенні працівників. 

4. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
розробити штатний розпис відділу дозвільних процедур та внести зміни до 
штатного розпису апарату міської ради та її виконавчого комітету, подати 
відповідні розрахунки по збільшенню видатків на утримання апарату 
виконавчого комітету до фінансового управління.  

5. Затвердити Положення про відділ дозвільних процедур 
Кіровоградської міської ради, що додається.

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського 
голову Саінсуса О.Д.

Міський голова      О.Саінсус

Шкода
24-23-69


