
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

 

Про затвердження структури апарату  

ради та її виконавчих органів, 

їх загальної штатної чисельності 

 

 

Відповідно до  пунктів 5, 6 частини першої статті 26, статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації роботи 

виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради, раціонального 

використання матеріальних, фінансових та людських ресурсів,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Затвердити структуру апарату ради та її виконавчих органів у новій 

редакції (додаток). 

2. Затвердити загальну штатну чисельність апарату ради та її виконавчих 

органів у кількості 350 штатних одиниць. 

3.  Надати право міському голові затверджувати перелік і кількість посад у 

межах загальної чисельності та структури апарату ради, її виконавчих органів 

відповідно до зазначеного додатку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого  

справами виконкому  О. Макару. 

 

 

 

Міський голова                   Богдан АНДРІЇВ 



Додаток  

до рішення ______  сесії  міської 

ради VIІ скликання                                                      

_______________ № ______ 

 

         Структура  

апарату міської ради та її виконавчих органів  

 

 

Міський голова 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Керуючий справами виконкому 

Патронатна служба 

АПАРАТ РАДИ 

Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями 

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ 

Виконавчий комітет 

Відділ документального та організаційного забезпечення 

Загальний відділ 

Відділ роботи із зверненнями громадян 

Служба персоналу та спецроботи 

Господарсько-експлуатаційне управління 

Відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому 

Відділ запобігання і протидії   корупції та взаємодії з 

правоохоронними   органами 

Відділ транспорту, державних закупівель та зв’язку 

Відділ оборонної та мобілізаційної роботи  

Відділ цивільного захисту населення 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

Управління програмного та комп’ютерного забезпечення 

Відділ інформаційної роботи 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю 

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень 

Відділ реєстрації місця проживання 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Управління правового забезпечення 

Відділ землекористування 

Відділу контролю за додержанням законодавства про працю 

Ужгородської міської ради 

Архівний відділ Ужгородської міської ради 



Служба у справах дітей Ужгородської міської ради 

Управління муніципальної варти Ужгородської міської ради 

Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

Ужгородської міської ради 

Управління містобудування та  архітектури Ужгородської 

міської ради 

Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської 

ради 

Управління капітального будівництва Ужгородської міської 

ради 

Управління освіти Ужгородської міської ради  

Управління у справах культури, молоді та  спорту 

Ужгородської міської ради 

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради 

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської 

міської ради 

Департамент праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради 

 

 

 

Секретар ради             Андріана  СУШКО 

 

 

 


