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   Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

від      27     лютого  2014  р.                          №  83

м. Знам`янка

Про затвердження структури 
управління містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства
Знам’янської міської  ради
з 01 березня 2014 року

На виконання вимог рішення виконавчого комітету від 26 грудня 2013 року № 626 «Про 
впорядкування структури управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства», керуючись ст.ст.29, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити з 01.03.2014 року структуру управління містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради згідно додатку.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 25 січня 
2013 року № 36 «Про затвердження структури управління містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради з 1 
березня 2013 року».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А.

             Міський голова І.Крижановський



             Затверджено:
рішенням виконавчого комітету
Знам’янської міської ради
від  27  лютого 2014 року № 83

Штатний розпис
управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради

Вводиться в дію з 01 березня 2014 року

                                            
№ 
п/п

Назва структурного підрозділу та посада Кількість штатних 
одиниць

1 2 3
1. Начальник управління 1

Відділ ЖКГ
2. Заступник начальника управління – начальник відділу 

ЖКГ 1
3. Головний бухгалтер 1
4. Головний спеціаліст з питань обліку та звітності 1
5. Головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства УМА та ЖКГ 
1

6. Головний спеціаліст відділу житлово-комунального 
господарства УМА та ЖКГ

1

Відділ архітектури та містобудування 
7. Начальник відділу архітектури та містобудування 1
8. Головний спеціаліст відділу архітектури УМА та ЖКГ 1
9. Спеціаліст 1 категорії відділу архітектури УМА та ЖКГ 1

Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони 
праці, екології та благоустрою

10. Завідуючий  сектором 1
11. Головний спеціаліст з питань екології та благоустрою 1

РАЗОМ 11


