
 
 
 

УЖГОРОДСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
 

__ХІ_  сесія  __VІ_     скликання 
(2-е  пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 16 грудня 2011 р. № 387       м.Ужгород 
 
Про структуру виконавчих органів  
ради, загальну чисельність апарату  
ради та її виконавчих органів, 
заступників міського голови 
 
 
 Відповідно до п.5 ч.1 ст.26 та ст.51 Закону  України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст. 14, 15, 21  Закону України “Про службу в 
органах місцевого самоврядування”,  Постанови Кабінету Міністрів України від 
09 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів" із змінами і доповненнями,   
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність 

апарату ради та її виконавчих органів згідно з додатком. 
2. Затвердити  Геворкян Даніеллу Сергіївну заступником міського голови,  

керуючим  справами виконкому.  
2.1. Присвоїти Геворкян Даніеллі Сергіївні шостий ранг посадової особи 

місцевого самоврядування. 
2.2. Установити Геворкян Даніеллі Сергіївні, заступнику міського голови,  

керуючому справами виконкому, з 16 грудня 2011 року місячний посадовий 
оклад у розмірі 2793 грн. та наступні надбавки і доплати: 

-доплату за  шостий ранг посадової особи місцевого самоврядування; 
 -надбавку за вислугу років залежно від стажу служби в органах місцевого 
самоврядування у розмірі   15% посадового окладу з урахуванням надбавки за 
ранг; 

-надбавку за особливі умови проходження служби в органах місцевого 
самоврядування та напруженість у роботі в розмірі 50% посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг та вислугу років; 

-щомісячну премію в розмірі  65 % посадового окладу; 



 -матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в 
розмірі середньомісячної заробітної плати. 
 -допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. 
 3. Затвердити  Король Світлану Ігнатівну заступником міського голови,  
начальником фінансового управління. 

3.1. Присвоїти Король Світлані Ігнатівні шостий ранг посадової особи 
місцевого самоврядування.  

3.2. Установити Король Світлані Ігнатівні, заступнику міського голови,  
начальнику фінансового управління, з 16 грудня 2011 року  місячний посадовий 
оклад у розмірі 2793 грн. та наступні надбавки і доплати: 

-доплату за  шостий ранг посадової особи місцевого самоврядування; 
 -надбавку за вислугу років залежно від стажу служби в органах місцевого 
самоврядування у розмірі   15% посадового окладу з урахуванням надбавки за 
ранг; 

-надбавку за особливі умови проходження служби в органах місцевого 
самоврядування та напруженість у роботі в розмірі 50% посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг та вислугу років; 

-щомісячну премію в розмірі  65 % посадового окладу; 
 -матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в 
розмірі середньомісячної заробітної плати. 

-допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. 
4. Виплати проводити в межах фонду оплати праці 

 5. Рішення І сесії міської ради VІ скликання від 08 листопада 2010 року 
 № 9 "Про структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату 
ради та її виконавчих органів" із змінами і доповненнями та рішення І сесії 
міської ради VІ скликання від 08 листопада 2010 року  № 16 " Про оплату праці 
керуючого справами виконкому" вважати такими, що втратили чинність. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                              В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Додаток 
                                                                     до рішення  ХІ сесії  міської ради 
                                                                     VІ скликання  від 16.12.2011 р. № 387 

 
 СТРУКТУРА 

 виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та  
її виконавчих органів  

Міський голова 1 
Секретар ради  1 
Перший заступник міського голови    1 
Заступник міського голови 3 
Заступник міського голови, керуючий справами виконкому 1 
ПАТРОНАТНА СЛУЖБА  
Радник міського голови 1 
АПАРАТ РАДИ  
Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями 4 
ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ  
Відділ внутрішньої політики та організаційної роботи 2 
Загальний відділ 6 
Відділ роботи із зверненнями громадян 2 
Протокольний відділ 2 
Відділ  кадрової роботи,  нагород та спецроботи  2 
Юридичний відділ 5 
Господарсько-експлуатаційний відділ 20 
Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення 2 
Відділ бухгалтерського обліку міської  ради 3 
Департамент міського господарства 35 
Директор департаменту 1 
Юридичний відділ 4 
Відділ бухгалтерського обліку 4 
Економічно-договірний відділ 4 
Загальний відділ 6 
Відділ технагляду за капітальним ремонтом об’єктів благоустрою та 
житлового фонду   - 5 

 

Управління майном 7 
Відділ оренди та приватизації майна і землі 5 
Відділ обліку, розподілу та приватизації житла 2 
Управління житлово-комунального господарства 9 
Заступник директора департаменту, начальник управління 1 
Відділ благоустрою 3 
Відділ експлуатації житлового фонду та інженерних мереж 5 
Архівний відділ 3 
Відділ землекористування 6 
Управління економіки  та підприємництва 14 
Начальник управління 1 



Відділ  з питань тарифів 2 
Заступник начальника управління, начальник відділу з питань тарифів 1 
Відділ  торгівлі та захисту прав споживачів 4 
Відділ  економіки  4 
Відділ інвестицій,інновацій, розвитку та туризму 3 
Відділ (Офіс) з видачі документів дозвільного характеру 3 
Фінансове управління 16 
Заступник міського голови, начальник управління  1 
Бюджетний відділ 5 
Заступник начальника управління, начальник відділу 1 
Відділ бухгалтерського обліку та контрольно-ревізійної роботи 4 
Відділ доходів бюджету 3 
Заступник начальника управління, начальник відділу 1 
Відділ фінансування місцевого господарства 3 
Відділ реєстрації суб’єктів  підприємницької діяльності 4 
Відділ  транспорту, державних закупівель, промисловості та зв’язку 5 
Відділ капітального будівництва 5 
Група технагляду при ВКБ (фінансування за рахунок відрахувань від обсягів 
робіт по капітальних вкладеннях)          -12 

 

Управління архітектури і містобудування 10 
Начальник управління, головний архітектор 1 
Заступник начальника управління 1 
Відділ у справах забудови 4 
Відділ державного контролю та містобудівельного кадастру 4 
Управління освіти  11 
Начальник управління 1 
Заступник начальника управління 1 
Головний спеціаліст-юрисконсульт 1 
Відділ кадрів 2 
Відділ шкіл та дошкільних закладів 4 
Відділ бухгалтерського обліку і звітності 2 
Служба у справах дітей  4 
Управління у справах культури, спорту, сім’ї  та молоді 11 
Начальник управління 1 
Відділ культури 3 
Заступник начальника управління, начальник відділу 1 
Відділ  фізичної культури та спорту 2 
Відділ у справах сім’ї  та  молоді 2 
Відділ  бухгалтерського обліку  та звітності 3 
Відділ оборонної та  мобілізаційної роботи 7 
Управління  праці та соціального захисту населення 50 
Начальник управління 1 
Заступник начальника управління 1 
Головний спеціаліст-юрисконсульт 1 
Провідний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян 1 



Прибиральниця  2 
Водій 1 
Відділ праці та зайнятості населення 4 
Відділ контролю за призначенням та виплатою пенсій 4 
Відділ у справах інвалідів та ветеранів 4 
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та 
компенсацій  

5 

Відділ соціальних допомог 15 
Підрозділ прийому заяв та документів  
Підрозділ обробки заяв та документів  
Підрозділ оформлення і виготовлення виплатних документів  
Відділ соціальних інспекторів 3 
Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за 
використанням коштів 

6 

Відділ з питань захисту  населення  від наслідків аварії на  ЧАЕС 2 
Відділ охорони здоров’я  4 
Відділ міжнародного співробітництва та європейської  інтеграції   2 
Відділ інформаційних технологій та зв’язків з громадськістю  2 
Відділ ведення  Державного  реєстру  виборців 4 
Відділ  муніципальної  поліції 6 
Ужгородський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді                                                                                              -5 

 

Директор  1 
Відділ соціальної роботи  
Всього: 258
 
 
                Секретар ради                                                                                 В.Щадей 
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