
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Десята сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від              2021 року                  №

Про створення юридичної
особи Відділ житлово-комунального
господарства, архітектури, містобудування,
благоустрою та земельних відносин
Помічнянської  міської ради

       Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV із
внесеними до нього змінами, Господарського кодексу України від
16.01.2003 № 436-ІV із внесеними до нього змінами, Закону України від
15.03.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26, п. 4
ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
в и р і ш и л а:

1. З 01 жовтня 2021 року створити юридичну особу – Відділ житлово-
комунального господарства, архітектури, містобудування, благоустрою та
земельних відносин Помічнянської  міської ради  за адресою: 27030,
Кіровоградська область, Новоукраїнський район, місто Помічна
вул. Перемоги, 91.
            2. Затвердити Положення Відділу житлово-комунального господарства,
архітектури, містобудування, благоустрою та земельних відносин
Помічнянської  міської ради (додаток 1).

3. Затвердити штатний розпис Відділу житлово-комунального
господарства, архітектури, містобудування, благоустрою та земельних відносин
Помічнянської  міської ради (додаток 2).

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну депутатську
комісію міської ради з питань будівництва, житлово-комунального
господарства, благоустрою, комунальної власності,  транспорту, зв'язку та
земельних відносин.



Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК

          Додаток 2

           Затвержено
           рішенням міської ради
           від            2021 р. №

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Відділу житлово-комунального господарства,  архітектури,

містобудування, благоустрою та земельних відносин
Помічнянської міської  ради

№
з/п

Назва структурного підрозділу
 та посад

Кількість
штатних посад

Відділ житлово-комунального господарства, архітектури,
містобудування, благоустрою та земельних відносин

1.
Начальник відділу житлово-комунального
господарства,  архітектури, містобудування,
благоустрою та земельних відносин

1

2. Головний спеціаліст  з ведення бухгалтерського
обліку та фінансової звітності 1

3.
Завідувач сектору житлово-комунального
господарства,  архітектури, містобудування та
благоустрою

1

4. Спеціаліст-юрист (І категорії)  з питань публічних
закупівель 1

5. Спеціаліст з питань економіки та інвестицій 1
6. Завідувач земельно-екологічного сектору 1

7. Спеціаліст (І категорії) земельно-екологічного
сектору 1

          Всього: 7

____________________


	Р І Ш Е Н Н Я

