
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

02.10.2017                                            Ужгород                                         № 408 

 

 

Про присвоєння індексів 

 

 

  Відповідно  до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Інструкції з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих 

органах, затвердженої розпорядженням міського голови від 23.05.2012 № 153, 

у зв’язку зі змінами у структурі міської ради, затвердженими рішенням ХІ сесії 

міської ради VIІ скликання  28 лютого 2017 року № 608 "Про структуру та 

загальну чисельність апарату міської ради і виконавчих органів міської ради", з 

метою  впорядкування  організації  діловодства  у  міській  раді: 

          1. Присвоїти структурним підрозділам міської ради такі індекси: 

01 — відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями 

02 — відділу  документального та організаційного забезпечення 

03 — загальному відділу 

04 — відділу роботи із зверненнями громадян 

05  —службі персоналу та спецроботи 

06 — господарсько-експлуатаційному відділу  

07 — відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому 

08 — відділу запобігання і протидії корупції та взаємодії з 

правоохоронними органами  

09 — відділу транспорту, державних закупівель та зв”язку 

10 — службі у справах дітей 

11 —відділу оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту   

населення 

12 — відділу ведення Державного реєстру виборців 

13 — відділу муніципальної інспекції з благоустрою 

14 — відділу програмного та комп'ютерного забезпечення 

15 — відділу міжнародних грантових програм та інновацій 

16 — відділу інформаційної роботи 

17 — відділу державного архітектурно-будівельного контролю   



18 —відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців  

19 — відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  

20 — відділу реєстрації місця проживання  

21 — центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

22 — управлінню правового забезпечення 

23 — відділу землекористуванню 

24 — архівному відділу  

25 — управлінню містобудування та архітектури 

26 — департаменту міського господарства 

27 — департаменту фінансів та бюджетної політики 

28 — управлінню економіки та стратегічного планування 

29 — управлінню капітального будівництва 

30 — управлінню освіти 

31 — управлінню у справах культури, спорту, сім”ї та молоді 

32 — управлінню праці та соціального захисту населення 

33 — відділу охорони здоров”я 

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити використання 

присвоєних індексів при реєстрації  та обліку вхідних, вихідних і внутрішніх 

документів, веденні ділового листування, складанні номенклатури справ 

управлінь та відділів. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

18.04.2016 №  143. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  керуючого 

справами виконкому Макару О.М. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 

 

 


