
 
 

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                                     №  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”, статтями 40, 42, 49-2 Кодексу законів про працю 
України,  на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.14 
№ 65 „Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”, 
подання прокурора м. Кіровограда від 30.05.14 № 12-61/5750 вих-14 щодо 
усунення порушень вимог Закону України “Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію”, з метою економного і раціонального використання бюджетних 
коштів та оптимізації структури виконавчих органів міської ради,                  
міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Зменшити загальну чисельність апарату Кіровоградської міської 

ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, 
скоротивши посади, зазначені у додатку 1. 

2 Припинити шляхом ліквідації виконавчий орган Кіровоградської 
міської ради без статусу юридичної особи – сектор з питань запобігання і 
виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими 
органами з передачею повноважень головному спеціалісту з питань 
запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 
контролюючими органами. 

3. Перейменувати відділ дозвільних процедур на управління 
адміністративних та дозвільних процедур. 
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4. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
міської ради в новій редакції згідно з додатком 2 та ввести її в дію                             
з 10 жовтня 2014 року. 

5. Затвердити штати апарату Кіровоградської міської ради, її 
виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради згідно з              
додатком 3, які ввести в дію з 10 жовтня 2014 року. 

6. Затвердити Положення про управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради в 
новій редакції (додається). 

7. Затвердити Положення про управління адміністративних та 
дозвільних процедур (додається). 

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

9. Визнати такими, що втратили чинність з 09 жовтня 2014 року: 
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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2011 року № 315 
„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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 31 березня 2011 року № 426 
„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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 30 червня 2011 року № 640 
„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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 30 червня 2011 року  № 641 
„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”; 

рішення Кіровоградської міської ради 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 ”; 
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пункт 1 рішення Кіровоградської міської ради від 27 жовтня                 

2011 року № 875 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 78, від 24 лютого 2011 року № 223”; 

 
 

рішення Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1152 
„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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1713 
„Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        
від 27 січня 2011 року № 78”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 26 червня 2012 року № 1803 
„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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2012 року                   
№ 1909 „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”; 

рішення 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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 06 березня 2013 року                
№ 2260 „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”; 

пункт 1 рішення Кіровоградської міської ради від 29 квітня 2013 року  
№ 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”; 

рішення Кіровоградської міської ради 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”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2013 року                  
№ 2746 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 
ради  від  7  січня  2011  року  №  78  „Про структуру, загальну чисельність та 
штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради”; 
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Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради, затверджене 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 226; 

Положення про відділ дозвільних процедур Кіровоградської міської 
ради, затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 14 вересня 
2011 року № 770; 

Положення про сектор з питань запобігання і виявлення корупції та 
взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами Кіровоградської 
міської ради, затверджене рішенням Кіровоградської міської ради                                
від 20 грудня 2013 року № 2746. 

10. Пункт 2 даного рішення набирає чинності з 09 жовтня 2014 року,          
а пункти 3, 6, 7 - з 10 жовтня 2014 року. 
 11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради Марковського І.І. 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трубчанінова 24 35 69 


