
 

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я         

 

від 19 червня 2019 року  

 

Про структуру та чисельність  

виконавчих органів 

Конотопської міської ради  

 

 

З метою оптимізації роботи виконавчого комітету та виконавчих органів 

Конотопської міської ради Сумської області, раціонального використання 

матеріальних, фінансових та людських ресурсів, керуючись пунктами 5, 6 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

1.Затвердити з 20.06.2019 структуру виконавчих органів Конотопської 

міської ради та загальну штатну чисельність виконавчих органів Конотопської 

міської ради у кількості 223,5 штатних одиниці (Додаток 1). 

2.Секретарю міської ради привести штатну чисельність виконавчих 

органів Конотопської міської ради у відповідність до Додатку цього рішення. 

3.Змінити назву «Відділ освіти Конотопської міської ради Сумської 

області» на «Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області». 

4.Забезпечити фінансування діяльності виконавчих органів 

Конотопської міської ради Сумської області, що фінансуються з міського 

бюджету, з урахуванням змін, внесених цим рішенням. 

5.Вважати такими, що втратили чинність з 20.06.2019 рішення міської 

ради від 22.12.2016 (21 сесія 7 скликання) «Про структуру та чисельність 

виконавчих органів Конотопської міської ради Сумської області» та рішення 

міської ради від 21.12.2018 (32 сесія 7 скликання) «Про оптимізацію 

виконавчих органів Конотопської міської ради».  

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Т.СИЗОН 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1CdWnP1zUDS0sci3ZV3qQPBB1bI1_Wdiq


Додаток  

до рішення міської ради  

7 скликання (38 сесія) 

від 19 червня 2019 року 

 

Структура та  чисельність 

виконавчих органів Конотопської міської ради Сумської області 
 

Виконавчий комітет Конотопської міської ради Сумської області 

 

№ Назва структурного підрозділу Чисельні

сть 

1 Міський голова 1 
   

2 Секретар міської ради 1 
   

3 Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

1 

   

4 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

2 

   

5 Керуючий справами виконкому 1 
   

6 Староста Підлипненського старостинського округу 

Конотопської міської ради 

1 

   

8 Головний спеціаліст міської ради з питань мобілізаційної 

роботи та запобігання і протидії корупції 

1 

 

9 Відділ організаційної та кадрової роботи міської ради 8 
 

10 Загальний відділ міської ради 6 
 

11 Відділ бухгалтерського обліку і звітності міської ради  3 
 

12 Сектор юридичної роботи міської ради 3 
   

13 Сектор міської ради з питань внутрішньої політики 2 
   

14 Сектор міської ради з питань охорони здоров’я та праці 2 
   

15 Сектор контролю міської ради   3 
 

16 Відділ інформаційного забезпечення та захисту інформації 

міської ради 

3 

 

17 Архівний відділ міської ради 2 

 

18 Служба міської ради у справах дітей 5 
 

19 Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради 4 
 



20 Відділ міської ради з питань державної реєстрації 5 
 

21 Центр надання адміністративних послуг міської ради 15 
 

22 Відділ земельних ресурсів міської ради 3 
   

23 Відділ міської ради по роботі з суб’єктами підприємницької 

діяльності  

5 

 

24 Відділ міської ради у справах молоді та спорту 5 
 

25 Відділ господарського забезпечення міської ради 14 
 

 Всього 96 

 

Самостійні управління Конотопської міської ради Сумської області, 

що фінансуються з міського бюджету 

 

№ Назва структурного підрозділу Кількість 

штатних 

одиниць 

1 Відділ культури і туризму Конотопської міської ради 

Сумської області 

3 

 

2 Відділ комунального майна Конотопської міської ради 

Сумської області 

5 

 

3 Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради Сумської області 

6 

 

4 Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської 

ради Сумської області 

6 

 

5 Управління освіти Конотопської міської ради Сумської 

області  

7 

 

6 Управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради Сумської області 

14 

 

7 Фінансове управління Конотопської міської ради Сумської 

області 

15 

 

8 Управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради Сумської області 

62,5 

 

9 Управління  економіки Конотопської міської ради Сумської 

області 

9 

 

 Всього 127,5 

 

Секретар міської ради                                                                      Т.СИЗОН 



 

 


