
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про  внесення  змін   у   структуру,   штат   та  загальну чисельність  виконавчих 

органів Мукачівської  міської ради 

  

З метою оптимізації та ефективної роботи виконавчих органів Мукачівської 

міської ради,  відповідно до листів керуючого справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради Олександра Лендєла від 13.09.2022, начальника 

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

Катерини Кришінець-Андялошій від 23.08.2022  № 801/0/9-22/01-39, 

начальника управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 

ради Михайла Желізника від 14.09.2022, начальника управління міського 

господарства Мукачівської міської ради від 15.09.2022 № 2509/01-05-18-22 від 

15.09.2022, враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань бюджету та 

регламенту (протокол №     від _________),  керуючись п.5 ч.1 ст.26,  ч.1 ст.59  

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни у структуру, штат та чисельність апарату міської 

ради та її виконавчого комітету, самостійних управлінь, відділів та інших 

виконавчих органів Мукачівської міської ради: 

1) зі штату юридичного відділу Мукачівської міської ради вивести посади: 

а) головний спеціаліст                                                                           - 1 шт.од.; 

б) спеціаліст ІІ категорії                                                                        - 1 шт.од.; 

      2) зі штату відділу державного архітектурно-будівельного контролю 

Мукачівської міської ради вивести посади: 

       а) інспектор, головний спеціаліст                                                        - 2 шт.од.; 

       б) головний спеціаліст, адміністратор                                                 - 2 шт.од. 

       2. Затвердити з 01.10.2022   структуру, штат та чисельність апарату міської 

ради та її виконавчого комітету, самостійних управлінь, відділів та інших 

виконавчих органів Мукачівської міської ради згідно додатку 1 до цього 

рішення. 

       3. Внести наступні зміни у структуру, штат та чисельність управління 

освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради: 

        1) до штату відділу культури та молодіжної політики ввести посаду: 

        а) головний спеціаліст                                                                         - 1 шт.од. 
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        4. Затвердити з 01.10.2022 структуру, штат та чисельність управління 

освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради згідно додатку 2 

до цього рішення. 

        5. Внести наступні зміни у структуру, штат та чисельність управління 

будівництва на інфраструктури Мукачівської міської ради: 

        1) зі штату  відділу будівництва та ремонту вивести посаду: 

        а) головний спеціаліст                                                                        - 1 шт. од. 

         6. Затвердити з 01.10.2022 структуру, штат та чисельність управління 

будівництва на інфраструктури Мукачівської міської ради  згідно додатку 3 до 

цього рішення. 

7. Внести наступні зміни у структуру, штат та чисельність управління 

міського господарства Мукачівської міської ради: 

1) ліквідувати відділ розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у кількості 2 штатних одиниць, а саме: 

а) начальник відділу                                                                          - 1  шт.од.; 

б) головний спеціаліст                                                                       - 1 шт.од.; 

2) у відділі комунальної власності та земельних відносин: 

а) вивести посаду спеціаліста ІІ категорії                                        - 1 шт.од.; 

б) ввести посаду головного спеціаліста                                           - 1 шт.од.;    

3) у відділі житлово-комунального господарства: 

а) ввести посаду заступника начальника відділу                            - 1 шт.од.;    

4) у відділі архітектури та містобудування 

а) ввести посаду заступник начальника відділу                              - 1 шт.од. 

8. Затвердити з 01.10.2022 структуру, штат та чисельність управління 

міського господарства Мукачівської міської ради згідно додатку 4 до цього 

рішення. 

9. Затвердити з 01.12.2022 структуру, штат та чисельність управління 

міського господарства Мукачівської міської ради згідно додатку 5 до цього 

рішення. 

          10. Затвердити з 01.10.2022 структуру, штат та загальну чисельність 

виконавчих органів Мукачівської міської ради згідно додатку 6 до цього 

рішення.  

 11. Затвердити з 01.12.2022 структуру, штат та загальну чисельність 

виконавчих органів Мукачівської міської ради згідно додатку 7 до цього 

рішення.  

12. Відділам бухгалтерського обліку та звітності Мукачівської міської 

ради, управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, 

управління міського господарства Мукачівської міської ради, управлінню 

освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради внести зміни в 

штатні розписи і провести відповідні розрахунки згідно внесених змін. 

13. Керівникам управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради Кришінець-Андялошій Катерині та управління 

міського господарства Блінову Андрію, у місячний строк привести у 
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відповідність, згідно з даним рішенням, посадові інструкції нововведених 

посад. 

  14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  

з питань бюджету та регламенту.  

 

 

Міський голова                                          Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 


