УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 23.05.2018 № 6-XLVI-7
м. Слов’янськ
Про внесення змін до рішення міської
ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7 «Про
затвердження структури виконавчих
органів міської ради та загальної
чисельності працівників апарату міської
ради та її виконавчих органів у новій
редакції» (зі змінами) (вступає в дію
з 01.06.2018)
З метою оптимізації та організації ефективної роботи виконавчих органів
Слов’янської міської ради, розглянувши лист Державної архітектурно-будівельної інспекції
України від 05.02.2018р. № 40-702-12/875, керуючись п.5 ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

2.
3.
4.

Внести наступні зміни до структури міської ради з 01.06.2018 та до меж затвердженої
загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів:
1.1.
Перейменувати:
«Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю» в «Відділ
державного архітектурно-будівельного контролю».
1.2.
В розділі «Самостійні відділи та управління»
в п.9 «Управління комунальної власності» цифру 8 змінити на цифру 9
(додатково ввести 1 штатну одиницю).
в п.12 «Відділ державного архітектурно-будівельного контролю» цифру 4
змінити на цифру 6 (додатково ввести 2 штатні одиниці).
1.3.
В розділі II «Виконавчі органи міської ради»
в п.9 «Відділ інформаційного забезпечення» цифру 2 замінити на цифру 3
(додатково ввести 1 штатну одиницю);
в п.13 «Архівний відділ» цифру 4 замінити на цифру 5 (додатково ввести 1
штатну одиницю).
Затвердити загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів у
кількості 359 штатних одиниць.
Затвердити структуру апарату міської ради та її виконавчих органів (додається).
Дане рішення вступає в дію з 01.06.2018.

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 6-XLVI-7

СТРУКТУРА
апарату міської ради та її виконавчих органів
(вводиться в дію з 01.06.2018)
№
Найменування посад
п/п
1. Міський голова
2. Секретар міської ради
I. Апарат міської ради
1. Заступник міського голови
2. Керуючий справами виконкому
3. Радник міського голови
4. Секретар міського голови
5. Секретар заступника міського голови
ІТОГО
II. Виконавчі органи міської ради
1. Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності
2.

Відділ з питань внутрішньої політики

Кількість
шт. од.
1
1
5
1
1
1
1
11
4
3

3. Юридичне управління

7

4. Відділ діловодства та організаційного забезпечення

8

5. Відділ кадрової роботи

3

6. Відділ бухгалтерського обліку та звітності

6

7. Прес-служба

2

8. Центр надання адміністративних послуг міста Слов’янська

18

9. Відділ інформаційного забезпечення

3

10. Відділ по обліку та розподілу житлової площі

2

11. Відділ транспорту та зв’язку

2

12. Відділ торгівлі і захисту прав споживачів

3

13. Архівний відділ

5

14. Управління містобудування та архітектури

8

15. Відділ раціонального використання земельних ресурсів

6

16. Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

4
2

17. Відділ ведення державного реєстру виборців
18. Відділ екології і природних ресурсів

5
2

19. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців

3

20. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

5

21. Відділ з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця
перебування фізичних осіб

13

22. Інспекція міської ради з благоустрою м.Слов’янська

3

23. Відділ по роботі зі зверненнями громадян

3

24. Спеціалісти

2

25. Господарська група
ІТОГО по II розділу
ВСЬОГО
Самостійні відділи та управління
1. Відділ освіти

15
135
146
12

2. Відділ культури

4

3. Управління економічного та інвестиційного розвитку

11

4. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

5

5. Управління житлово-комунального господарства

18

6.

111

Управління соціального захисту населення

7. Відділ охорони здоров’я

5

8. Фінансове управління

18

9. Управління комунальної власності

9

10. Служба у справах дітей

10

11. Відділ капітального будівництва

4

12. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

6

ІТОГО по самостійним відділам:
ВСЬОГО:

213
359

3

