
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IІI   сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

31 травня 2016 року   м. Ужгород    № 246 

 

Про зміни до структури та загальної 

чисельності  апарату міської ради і 

виконавчих органів ради 

 

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26 та статтею 54 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою ефективної реалізації 

повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

     1. Внести зміни в додаток до рішення  І сесії міської ради VІІ 

скликання 10 березня 2016 року № 145 «Про структуру та загальну 

чисельність  апарату міської ради і виконавчих органів ради», а саме:  

     1.1. Збільшити чисельність:  

     1.1.1. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю  

на 4 одиниці; 

     1.1.2. Відділу муніципальної поліції  на 2 одиниці; 

             1.1.3. Відділу реєстрації місця проживання на 1 одиницю; 

     1.1.4. Департаменту міського господарства на 2 одиниці. 

     1.2. Затвердити структуру департаменту міського господарства та  

управління правового забезпечення в новій редакції згідно з додатком. 

  2. Затвердити загальну чисельність апарату міської ради і виконавчих 

органів ради у кількості 299 одиниць. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконкому Макару О.М. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 
 



 

 

 

       Додаток до рішення 

ІІІ сесії міської ради VIІ 

скликання 

Від 31.05.2016  № 246 

 

Структура  

департаменту міського господарства 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 32 

Директор департаменту 1 

Заступник директора департаменту 1 

Відділ бухгалтерського обліку 4 

Відділ закупівель та регулювання економічної діяльності 5 

Відділ документообігу та контролю 3 

Управління майном 9 

Начальник управління 1 

Відділ управління комунальною власністю та земельними ресурсами 6 

Відділ обліку, розподілу та приватизації житла 2 

Управління житлово-комунального господарства 9 

Начальник управління 1 

Відділ благоустрою 4 

Відділ експлуатації житлового фонду та інженерних мереж 4 

Відділ технагляду за капітальним ремонтом об’єктів благоустрою та 

житлового фонду -5 

 

 

 

Структура  

управління правового забезпечення 

Управління правового забезпечення 9 

Начальник управління 1 

Заступник начальника управління 1 

Відділ позовної та претензійної роботи 4 

Відділ правової експертизи документів 3 
 

 

Секретар ради         А. Сушко 
 



 


