УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
___ сесія VI _ скликання

РІШЕННЯ
_________________

ПРОЕКТ №

м. Ужгород

Про структуру та загальну чисельність
міської ради і виконавчих органів ради
Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26 та статтею 54 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", пунктом 30 Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу
(дерегуляція)", пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень та деяких інших законодавчих актів України
щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень", пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та деяких інших законодавчих
актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань",
пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 року № 671 "Про
деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного
контролю", з метою ефективної реалізації повноважень, покладених на органи
місцевого самоврядування,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Ліквідувати з 29.02.2016 року такі виконавчі органи міської ради:
1.1. Відділ інвестицій, інновацій, розвитку та туризму;
1.2. Відділ (Офіс) з видачі документів дозвільного характеру центру надання
адміністративних послуг;
1.3. Юридичний відділ;
1.4. Юридичний відділ департаменту міського господарства;
1.5. Економічно-договірний відділ департаменту міського господарства;
1.6. Відділ оренди та приватизації майна і землі управління майном
департаменту міського господарства;
1.7. Загальний відділ департаменту міського господарства;
1.8. Відділ архітектури та регулювання забудови управління містобудування
та архітектури;
1.9. Відділ державного контролю за об’єктами містобудування управління
містобудування та архітектури.

2. Утворити з 01.03.2016 року такі структурні підрозділи:
2.1. Прес-служба;
2.2. Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення;
2.3. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю;
2.4. Відділ реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців;
2.5. Відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
2.6. Управління правового забезпечення з такими відділами: відділ позовної
та претензійної роботи і відділ правової експертизи документів;
2.7. Відділ зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму у складі
управління економіки та підприємництва;
2.8. Відділ дозвільно-погоджувальних процедур у складі центру надання
адміністративних послуг;
2.9. Відділ закупівель та регулювання економічної діяльності у складі
департаменту міського господарства;
2.10. Відділ управління комунальною власністю та земельними ресурсами у
складі управління майном департаменту міського господарства;
2.11. Відділ документообігу та контролю у складі департаменту міського
господарства;
2.12. Відділ регулювання забудови у складі управління містобудування та
архітектури;
2.13. Відділ охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища
у складі управління містобудування та архітектури.
3. Реорганізувати відділ фізичної культури та спорту і відділ у справах сім’ї
та молоді управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді шляхом
об’єднання у відділ спорту, сім’ї та молоді управління у справах культури,
спорту, сім’ї та молоді.
4. Перейменувати:
4.1. Відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з
громадськістю на відділ організаційної роботи та внутрішньої політики;
4.2. Відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції на
відділ міжнародних ґрантових програм та інновацій;
4.3. Відділ муніципальної поліції та правопорядку на відділ муніципальної
поліції.
5. Затвердити структуру та загальну чисельність міської ради і виконавчих
органів ради згідно з додатком.
6. Відділу кадрової роботи, нагород та спецроботи (Воловар М.В.) та
юридичному відділу здійснити заходи, пов’язані з ліквідацією, реорганізацією,
скороченням чисельності працівників згідно з чинним законодавством України.
7. Новоутвореним відділам: реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
державного архітектурно-будівельного контролю — розробити та подати на
затвердження сесії міської ради положення про структурні підрозділи протягом 1
місяця.
8. Вважати таким, що втратило чинність, рішення XVII сесії міської ради VI
скликання 29.03.2013 № 882 "Про структуру міської ради, виконавчих органів
ради та їх загальну чисельність" зі всіма змінами та доповненнями.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами
виконкому Макару О.М.
Міський голова

Б. Андріїв

Додаток до рішення
___ сесії міської ради VIІ скликання
_______________ № ______

Структура та загальна чисельність
міської ради і виконавчих органів ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Патронатна служба
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
Секретар ради
Апарат ради
Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями
ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Перший заступник міського голови
Заступники міського голови
Керуючий справами виконкому
Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики
Загальний відділ
Відділ роботи із зверненнями громадян
Відділ кадрової роботи, нагород та спецроботи
Протокольний відділ
Господарсько-експлуатаційний відділ
Відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому
Архівний відділ
Відділ транспорту, державних закупівель та зв’язку
Служба у справах дітей
Відділ оборонної та мобілізаційної роботи
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Відділ муніципальної поліції
Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення
Відділ міжнародних ґрантових програм та інновацій
Прес-служба
Відділ землекористування
Відділ державного архітектурно-будівельного контролю
Відділ реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Начальник центру, адміністратор
Відділ надання адміністративних послуг
Відділ дозвільно-погоджувальних процедур
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Управління правового забезпечення
Начальник управління
Відділ позовної та претензійної роботи
Відділ правової експертизи документів
Управління містобудування та архітектури
Начальник управління, головний архітектор
Заступник начальника управління
Відділ регулювання забудови
Відділ охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища
Служба містобудівного кадастру
Управління економіки та підприємництва
Начальник управління
Відділ з питань тарифів
Відділ торгівлі та захисту прав споживачів
Відділ економіки та промисловості
Відділ зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Директор департаменту
Відділ бухгалтерського обліку
Відділ закупівель та регулювання економічної діяльності
Відділ документообігу та контролю
Управління майном
Заступник директора департаменту, начальник управління
Відділ управління комунальною власністю та земельними ресурсами
Відділ обліку, розподілу та приватизації житла
Управління житлово-комунального господарства
Заступник директора департаменту, начальник управління
Відділ благоустрою
Відділ експлуатації житлового фонду та інженерних мереж
Відділ технагляду за капітальним ремонтом об’єктів благоустрою та
житлового фонду -5
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Начальник управління
Бюджетний відділ
Відділ бухгалтерського обліку та контрольно-ревізійної роботи
Відділ доходів бюджету
Відділ фінансування місцевого господарства
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Начальник управління
Заступник начальника-головний інженер
Головний спеціаліст
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Виробничо-технічний відділ (фінансування за рахунок відрахувань від обсягів
робіт по капітальних вкладеннях) - 6
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Планово-економічний відділ (фінансування за рахунок відрахувань від
обсягів робіт по капітальних вкладеннях) - 4
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
Начальник управління
Заступник начальника управління
Головний спеціаліст-юрисконсульт
Відділ шкіл та дошкільних закладів
Відділ кадрів
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Науково-методичний педагогічний центр (НМПЦ) при управлінні -10
Група матеріально-технічного забезпечення при управлінні - 18
Центр практичної психології та соціальної роботи при управлінні -6
Група бухгалтерського обліку та звітності при управлінні - 8
ЦБ №2 при управлінні - 23
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, СІМ’Ї ТА
МОЛОДІ
Начальник управління
Відділ культури
Відділ спорту, сім’ї та молоді
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Начальник управління
Заступник начальника управління
Головний спеціаліст-юрисконсульт
Провідний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян
Прибиральниця
Водій
Відділ праці та зайнятості населення
Відділ контролю за призначенням та виплатою пенсій
Відділ у справах інвалідів та ветеранів
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та
компенсацій
Відділ соціальних допомог
Відділ соціальних інспекторів
Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за
використанням коштів
Відділ з питань захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ
СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Загалом:
Секретар ради
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