
 

 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про зміну повного найменування управління освіти,  
молоді та спорту Олександрійської міської ради 
 
 Відповідно до ст. ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету № ___ від ___ лютого 2021 року 
«Про зміну повного найменування управління освіти, молоді та спорту Олександрійської 
міської ради», з метою чіткого розподілу повноважень між виконавчими органами міської 
ради та приведення найменування управління освіти, молоді та спорту до визначених 
повноважень,  
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:  
 
 1. Змінити повне найменування управління освіти, молоді та спорту 
Олександрійської міської ради на управління освіти Олександрійської міської ради. 
 2. Затвердити Положення про управління освіти Олександрійської міської ради 
(додаток 1). 
 3. Затвердити структуру управління освіти Олександрійської міської ради, яка 
набирає чинності з часу державної реєстрації зміни повного найменування управління 
освіти Олександрійської міської ради (додаток 2). 

4. Вважати таким, що втратило чинності, рішення міської ради № 964 від 03 липня 
2020 року «Про затвердження структури управління освіти, молоді та спорту міської 
ради». 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти і науки, культури і туризму, відродження духовності, сім`ї, молоді та 
спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Чемерис І. А.  
 
 
 
 
Міський голова                                                                      Сергій КУЗЬМЕНКО  

 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення міської ради 
___ лютого 2021 року № ___ 

 
 

СТРУКТУРА 
управління освіти Олександрійської міської ради 

 
І. Апарат управління освіти  

 
Начальник управління       1 пос. 
Заступник начальника управління       1 пос. 
Головний спеціаліст                                                 1 пос.  
 
 

ІІ. Централізована бухгалтерія 
 

Фінансово-економічний відділ 
 

Головний бухгалтер                                                         1 пос. 
Заступник головного бухгалтера                                    1 пос. 
Старший економіст                                                          1 пос. 
Економіст                                                                          2 пос.  
Бухгалтер         14 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. 
 
 
Разом: 36,5 
 
 
Секретар міської ради       Вікторія КОСЯК 


