
 

 ПРОЄКТ 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

_________________сесія __________ скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від ____________                                 м.Кам’янське                               № ___________ 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.02.2021 

№140-05/VIII «Про затвердження  

структури апарату та виконавчих  

органів Кам’янської міської ради, 

загальної чисельності апарату міської ради  

та її виконавчих органів» зі змінами 

 

З метою впорядкування структури апарату та виконавчих органів 

Кам’янської міської ради, ураховуючи пропозицію Кам’янського міського 

голови Білоусова А.Л., керуючись п.5 ст.10, п.5 ч.1 ст.26, п.6 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Унести зміни до рішення міської ради від 26.02.2021 №140-05/VIII  

«Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Кам’янської 

міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих 

органів» (зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 28.04.2021  

№188-07/VIII, від 23.06.2021 №254-08/VIII та від 12.11.2021 №371-11/VIII), 

виклавши додаток 1 до рішення в новій редакції (додається). 

2. Припинити юридичну особу – архівне управління Кам’янської міської 

ради (код ЄДРПОУ – 36071977) шляхом ліквідації. 

3. Утворити у структурі виконавчих органів міської ради виконавчий 

орган без статусу юридичної особи – архівне управління Кам’янської міської 

ради. 

4. Затвердити склад комісії з припинення юридичної особи – архівного 

управління Кам’янської міської ради шляхом ліквідації (додаток 2)  

та передбачити строк розгляду вимог кредиторами протягом двох місяців з дня 

оприлюднення відповідного повідомлення. 

5. Голові комісії з припинення юридичної особи – архівного управління 

Кам’янської міської ради здійснити необхідні організаційно-правові заходи, 

пов’язані з припиненням юридичної особи – архівного управління Кам’янської 

міської ради, зокрема подати на затвердження міській раді передавальний акт. 
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6. Архівному управлінню Кам’янської міської ради протягом трьох 

робочих днів з дати прийняття рішення повідомити державного реєстратора 

Кам’янської міської ради про припинення юридичної особи – архівного 

управління Кам’янської міської ради. 

7. Делегувати новоутвореному архівному управлінню Кам’янської 

міської ради повноваження ліквідованого архівного управління Кам’янської 

міської ради.  

8. Доручити міському голові Білоусову А.Л. затвердити структурні 

підрозділи, їх чисельність та перелік посад архівного управління Кам’янської 

міської ради з урахуванням змін, внесених цим рішенням. 

9. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування 

видатків структури апарату та виконавчих органів Кам’янської міської ради, 

загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів в межах 

коштів, затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської 

територіальної громади на відповідний рік.  

10. Відділу персоналу міської ради та архівному управлінню міської ради 

здійснити необхідні заходи, пов’язані зі змінами в організації виробництва  

і праці, з дотриманням вимог чинного трудового законодавства. 

11. Увести в дію зміни до структури апарату та виконавчих органів 

Кам’янської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради  

та її виконавчих органів з 01 лютого 2022 року. 

12. Організацію виконання цього рішення доручити міському голові 

Білоусову А.Л., контроль покласти на постійну комісію міської ради з питань 

законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку 

підприємництва, депутатської діяльності та етики. 

 

 

Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 26.02.2021 №140-05/VІII 

(у редакції 

рішення міської ради  

від _____________ №_______) 

 

Структура 

апарату та виконавчих органів Кам’янської міської ради, загальної 

чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів 
 

№ 

з/п 
Найменування виконавчих органів 

Кількість 

штатних 

одиниць 

1. Апарат міської ради 11 

1.1. Міський голова 1 

1.2. Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

1 

1.3. Секретар міської ради 1 

1.4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

1 

1.5. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

3 

1.6. Староста 1 

1.7. Помічник міського голови 3 

2. Виконавчі органи міської ради без статусу юридичної особи 124 

2.1.  Архівне управління 8 

2.2.  Відділ організації діяльності керівництва 6 

2.3.  Відділ секретаріату міської ради 6 

2.4.  Обліково-фінансовий відділ  6 

2.5.  Юридичний відділ  5 

2.6.  Відділ персоналу 7 

2.7.  Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю  3 



 

Продовження додатка 1 
2 

№ 

з/п 
Найменування виконавчих органів 

Кількість 

штатних 

одиниць 

2.8.  Загальний відділ 7 

2.9.  Відділ звернень громадян  5 

2.10.  Відділ інформаційних технологій  4 

2.11.  Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців 

7 

2.12.  Адміністративно-господарчий відділ 21 

2.13.  Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними 

органами 

4 

2.14.  Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади 

міста 

14 

2.15.  Відділ ведення Державного реєстру виборців Південного району  2 

2.16.  Відділ ведення Державного реєстру виборців Дніпровського 

району 

2 

2.17.  Відділ ведення Державного реєстру виборців Заводського району 3 

2.18.  Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення  

та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

4 

2.19.  Відділ розподілу житлової площі 3 

2.20.  Відділ праці та соціально-трудових відносин  3 

2.21.  Сектор з питань організаційної роботи 2 

2.22.  Сектор режимно-секретної, оборонно-мобілізаційної роботи 

та військового обліку 

2 

3. Виконавчі органи міської ради зі статусом юридичної особи 436,5 

3.1.  Департамент економічного розвитку 17 

3.2.  Департамент фінансів 25 

3.3.  Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 34 

3.4.  Департамент комунальної власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав на нерухоме майно 

44 

3.5.  Департамент з гуманітарних питань 16 



 

Продовження додатка 1 
3 

№ 

з/п 
Найменування виконавчих органів 

Кількість 

штатних 

одиниць 

3.6.  Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики 47 

3.7.  Департамент соціальної політики 161 

3.8.  Департамент екології та природних ресурсів 17 

3.9.  Управління охорони здоров’я  7 

3.10.  Управління транспортної інфраструктури та зв’язку 7 

3.11.  Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 

12,5 

3.12.  Управління містобудування та архітектури  11 

3.13.  Управління державного архітектурно-будівельного контролю 6 

3.14.  Управління молоді та спорту 8 

3.15.  Служба у справах дітей 15 

3.16.  Відділ з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського 

старостинського округу  

6 

3.17.  Відділ реклами 3 

                                                                                              РАЗОМ: 571,5 

 

 

 

Секретар міської ради  Наталія КТІТАРОВА 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 26.02.2021 №140-05/VІII 

(у редакції 

рішення міської ради  

від _____________ №_______) 

 

 

Склад 

комісії з припинення юридичної особи –  

архівного управління Кам’янської міської ради  

шляхом ліквідації  
 

Прізвище, ім’я та по батькові Реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків 

Посада 

КУЛІНІЧ 

Галина Олександрівна 

… начальник архівного управління 

міської ради, голова комісії 

ЛАВРІЄНКО 

Вікторія Олександрівна 

… заступник начальника архівного 

управління міської ради, 

секретар комісії 

ГАЛГАШ 

Ольга Василівна 

… головний бухгалтер архівного 

управління міської ради 

 

Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 

51925, м.Кам’янське, вул. Архівна, 10. 

 

Секретар міської ради     Наталія КТІТАРОВА 


