
 

 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________СЕСІЇ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 

 
Про затвердження структури 
управління освіти, молоді та спорту 
міської ради 
 

Відповідно до п. 5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі рішення виконавчого комітету міської ради від ___ червня 2020 року № ___, 
керуючись Положенням про управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської 
ради, з метою приведення структури управління освіти, молоді та спорту міської ради у 
відповідність до штатного розпису та фактичної кількості посад, враховуючи висновки 
постійних комісій міської ради, 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити структуру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської 
ради з 16 липня 2020 року в межах затвердженого фонду оплати праці (додається). 

 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 24 квітня 2019 року 

№ 705 «Про затвердження структури управління освіти, молоді та спорту міської ради». 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та 
спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Сосну Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради 
від ___ липня 2020 року № ___ 
Секретар міської ради 
__________О. БОГОЯВЛЕНСЬКА 

 
СТРУКТУРА 

управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради 
 

І. Апарат управління освіти  
Начальник управління       1 пос. 
Заступник начальника управління       1 пос 
Головний спеціаліст                                                 2 пос.  
 
 

ІІ. Централізована бухгалтерія 
Фінансово-економічний відділ 

Головний бухгалтер                                                         1 пос. 
Заступник головного бухгалтера                                    1 пос. 
Старший економіст                                                          1 пос. 
Економіст                                                                          2 пос.  
Бухгалтер         13 пос. 
Бухгалтер ревізор        0,5 пос 
 

 
Господарська група 

Інженер-механік                            1 пос. 
Інженер з охорони праці                                                   1 пос. 
Інженер-будівельник                                                             1 пос. 
Водій                                                                                   1 пос. 
Оператор ЕОМ        2 пос. 
Завгосп                                                                                0,5 пос. 
Робітник з обслуговування                                               1,25 пос. 
Прибиральник                                                                    1,25 пос. 
 

Відділ правового, кадрового та організаційного забезпечення 
 

Завідуючий відділу                                        1 пос. 
Юрисконсульт                                                                    1 пос. 
Інспектор з кадрів        2 пос. 
Організатор діловодства       1 пос. 
 
 
Всього: 32,5 
Разом: 36,5 
 
 

_____________________ 


