
 
          Проєкт 

 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА   РАДА  
 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

 

від                  №         

м. Краматорськ      

      
 
Про структуру, загальну чисельність 

міської ради та її виконавчих органів 
 
 
 З метою вдосконалення  структури міської ради та її виконавчих органів, ,керуючись 

ст.26, ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

 міська рада 
 
В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Затвердити структуру міської ради та її виконавчих органів  (Додаток 1). 
 

2. Затвердити загальну чисельність Краматорської міської ради та її виконавчих 
 

органів чисельністю 530  штатних одиниць. 
 
3. Збільшити з 01.04.2021 року загальну чисельність  виконавчого комітету, відділів 

управлінь  міської ради виділених на самостійний баланс: 
- виконком на - 7 штатних одиниць та інших відділів управлінь виділених на 

самостійний баланс на  11  штатних одиниць. 
4. Збільшити  відділ державного архітектурно – будівельного контролю  на 2 штатні 

одиниці . 
 

5.  Реорганізувати в апараті міської ради: 
 

 - відділ інформаційних технологій чисельністю 3 штатних одиниці у відділ  
інформаційних технологій  та комп’ютерного забезпечення  чисельністю 2 штатні одиниці; 
 - відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади 

чисельністю 7 штатних одиниць у юридичний відділ  чисельністю 5 шатних одиниць;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 - загальний відділ чисельністю 11 штатних одиниць у відділ документального 

забезпечення та діловодства чисельністю 8 штатних одиниць; 
 відділ організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету чисельністю 4 

штатних одиниці у відділ організаційної та протокольної роботи чисельністю 4 штатні 

одиниці; 
- відділ економіки чисельністю 5 штатних одиниць у відділ 

стратегічного планування територіального розвитку та управління проектами чисельністю 4 

штатні одиниці; 
- відділ внутрішнього контролю чисельністю 3 штатні одиниці у відділ 

економічного аналізу та внутрішнього контролю чисельністю 4 штатні одиниці. 
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  відділ інвестиційної діяльності та зовнішніх зв’язків чисельністю 3 штатні 

одиниці у відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва  чисельністю 3 

штатні одиниці. 
 Управління містобудування та архітектури чисельністю 3 штатні одиниці в 

управління містобудування та архітектури чисельністю 8 штатних одиниць, шляхом 

створення відділу з питань містобудівної діяльності чисельністю 3 шатних одиниці та 

Служби містобудівного кадастру чисельністю 4 штатні одиниці у складі цього ж управління. 
 

6 Перейменувати: 
 

- відділ кадрового забезпечення та з питань нагород у відділ кадрової роботи та 

розвитку персоналу чисельністю 2 штатні одиниці; 
- відділ режимного забезпечення, мобілізаційної та оборонної роботи у відділ з питань 

оборонної, мобілізаційної, режимної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

чисельністю 7 штатних одиниць. 
 

7 Скоротити : 
 

- відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації на 2 
штатні одинці; 
 
 8 . Утворити: 
 
 - Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ чисельністю 8 

штатних одиниць у складі :  
 - відділу прес – служби  чисельністю 3 штатні одиниці 
 - відділу інформаційної політики  чисельністю  4 штатні одиниці . 
 
 -Управління  забезпечення діяльності  виконавчого комітету чисельністю 16 штатних 

одиниць  у складі : 
 - відділу документального забезпечення та діловодства чисельністю 8 штатних 

одиниць; 
 -  відділу організаційної та протокольної роботи чисельністю 4 штатні одиниці; 
 - відділу по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації 

чисельністю 3 штатні одиниці. 
 
 Управління економічного розвитку чисельністю 12 штатних одиниць у складі: 

- відділу економічного аналізу та внутрішнього контролю чисельністю 4 штатні 
одиниці; 

- відділу інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва чисельністю 3 
штатні одиниці; 

- відділу стратегічного планування, територіального розвитку та управління 
проектами 4 штатні одиниці. 
 
 

9.Реорганізувати  з правом юридичної особи: 
 
- Архівний відділ Краматорської міської ради  чисельністю 5 штатних одиниць та 

трудовий архів Краматорської міської ради 5 штатних одиниць у Архівний відділ 

Краматорської міської ради  чисельністю 6 шатних одиниць з передачею усіх функцій 

трудового архіву Краматорської міської ради; 
 відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради  
чисельністю 18 штатних одиниць  в управління  земельних відносин чисельністю 14 штатних 
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одиниць  з приєднанням   сектору  управління майном комунальної власності 4 штатні 

одиниці  цього відділу  до  Управління  житлово - комунального господарства Краматорської 

міської ради. 
 Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради 15 штатних одиниць  в 

управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради чисельністю 12 штатних 

одиниць (шляхом виведення комітету фізичної культури  і спорту чисельністю 3 штатні 

одиниці в управління фізичної культури  та спорту з правом юридичної особи) 
 

10. Припинити  в результаті реорганізації : відділ  житлового господарства 
Краматорської міської ради чисельністю 10 штатних одиниць, відділ транспорту, зв’язку та 

енергетики Краматорської міської ради чисельністю 12 штатних одиниць, відділ 

комунального господарства Краматорської міської ради чисельністю 14 штатних одиниць. 
 
 11.  Утворити з правом юридичної особи: 
 
 Управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради чисельністю 11 

штатних одиниць у складі: 
 

- відділу організаційної, правової та кадрової роботи 5 штатних одиниць; 
- відділу фізкультурно – спортивної роботи  3 штатні одиниці. 

 
- Управління житлово – комунального господарства Краматорської міської ради 

чисельністю 44 штатні одиниці, шляхом злиття відділу житлового господарства 

Краматорської міської ради, відділу транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської 

ради, відділу комунального господарства Краматорської міської ради та  сектору управління 

майном комунальної власності відділу  комунальних ресурсів та самоврядного контролю 

Краматорської міської ради. 
; 

У складі управління житлово – комунального господарства Краматорської міської 
ради  : 

- відділ обліку та звітності – 6 штатних одиниць; 
- відділ житлового господарства – 7 штатних одиниць; 
- відділ транспорту зв’язку та енергетики – 7 штатних одиниць; 
- відділ комунального господарства 9 штатних одиниць; 
- планово – економічний відділ – 3 штатні одиниці ; 
- відділ управління майном комунальної власності – 6 штатних одиниць; 
- юридичний сектор – 2 штатні одиниці. 

 
12. Визначити  правонаступниками усіх прав та обов’язків: 
 
- Управління житлово-  комунального господарства Краматорської міської ради  

чисельністю 44 штатних одиниць згідно  з розподільчим  балансом, реорганізованих  відділ 

житлового господарства Краматорської міської ради, відділу транспорту, зв’язку та 

енергетики Краматорської міської ради, відділу комунального господарства Краматорської 

міської ради та  сектору управління майном комунальної власності відділу  комунальних 

ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради. 
  
13. Створити та затвердити персональний склад комісій реорганізованих відділів, 

управлінь: 
- відділу житлового господарства  Краматорської міської ради (Додаток 2); 
- відділу транспорту зв’язку та енергетики   Краматорської міської ради (Додаток 3); 
- відділу комунального господарства Краматорської міської ради  (Додаток 4). 
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- відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської 

міської ради (Додаток 5)  
14. Головам комісій з реорганізації структурних підрозділів вжити необхідних 

заходів, пов’язаних з припиненням юридичних осіб, визначених Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців, та громадських 

формувань», Цивільним Кодексом України. 
 
15. Скоротити  штатну чисельність: 

 
- фінансове управління – 1 штатну одиниці. 
 
16. Відділу правового забезпечення  та захисту інтересів територіальної громади  

(Підгорна Є.П)  спільно з заступниками  міського голови   подати на затвердження 

положення про відділи та управління Краматорської міської ради у зв’язку з прийняттям 

нової структури міської ради.  
 
17. Вважати   таким,  що  втратило чинність, рішення міської ради від  10.03.2016         

№ 5VIІІ-128 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів». 
 
 
 

 
Міський голова         О.В. Гончаренко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до рішення  

міської ради  

          

          

          

          

          

          

          

                           Секретар міської ради      І.І. Сташкевич 

Міський 
голова 

Перший 

заступник 

міського 

голови 
 

Заступник 

міського 

голови 
 

Заступник 

міського 

голови 
 

Заступник 

міського 

голови 
 

Заступник 

міського 

голови 
 

Заступник 

міського 

голови 
 

Секретар 

міської ради 
 

Керуючий 

справами 
 

Патронатна 

служба 
2 

Юридичний 

відділ 
5 

Відділ з питань 
децентралізації 

20 

Відділ інформаційних 

технологій та 

комп’ютерного 

забезпечення 

2 

Управління з 

питань 

цивільного 

захисту 
9 

Відділ з питань 

оборони, 

мобілізаційної, 
режимної роботи 

та взаємодії з 

правохоронними 

органами 
7 

Відповідальний 

секретар адмін 
комісії  

1 

Сектор 

внутрішньої 

політики- 
2 

Управління з питань 
інформаційної 

політики та 

взаємодії зі ЗМІ 
8 

Управління 

житлово-
комунального 
господарства 

44 

Управління 

економічного 

розвитку 
12 

Управління 

фізичної 

культури та 

спорту           

11 

Фінансове 

управління 

19 

Відділ по обліку 

та звітності 
4 

Відділ охорони 

здоров’я 

19 

Управління 

містобудування та 

архітектури 
8 

Управління 

земельних відносин  

14 

Управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 
розвитку міста   

26 

Управління 
реєстраційних 

повноважень та 

ведення реєстру 

територіальної 

громади 

29 

Служба у 

справах дітей 

13 

УПтСЗН 

175 

Відділ роботи з 

депутатами- 

3 

Управління 

забезпечення 

діяльності 
виконавчого 

комітету 
16 

Відділ кадрової 

роботи та розвитку 

персоналу 
2 

Відділ 

адміністративних 
послуг 

10 

Відділ державнго 

архітектурно-
будівельного 

контролю 

5 

Управління з 

гуманітарних 

питань 
12 

Управління 

освіти  
16 

Органи 
самоорганізації 

населення 
Теріторіальні 

комітети 

мікрорайни  
6 

 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців 

6 

Архівний відділ  
6 

Відділ споживчого 

ринку підпрємства 

та регуляторної 

політики 

4 



     Додаток 2 
                                                                                                                 до рішення міської ради 
                                                                                                                                      №  

Персональний склад  
 

комісії з реорганізації  відділу житлового господарства Краматорської міської ради 

розташованого за адресою: 
 м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23. 

 
Вакалов  
Володимир Володимирович  

 

- відділу житлового господарства 

Краматорської міської ради  

 
Члени комісії: 

 
Бойко  
Світлана Миколаївна  

- завідувач сектору фінансів та 

бухгалтерського обліку відділу житлового 

господарства Краматорської міської ради  
 

Стоцька  
Наталія Анатоліївна  

- завідувач сектору реформування житлового 

фонду та розподілу житла відділу житлового 

господарства Краматорської міської ради 
 

Федоров 
Олександр Борисович  

- завідувач сектору капітального ремонту 

житлового фонду відділу житлового 

господарства Краматорської міської ради 
  

Ісаков  
Олег Іванович  

- заступник начальника відділу житлового 

господарства Краматорської міської ради  
 

 
 

Встановити строк пред’явлення кредиторами своїх вимог - два місяці з дня 

офіційного оприлюднення цього рішення. 
 
 
Секретар міської ради                                                                            І.І. Сташкевич  
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Додаток 3 
                                                                                                                 до рішення міської ради 
                                                                                                                                     №  

Персональний склад  
 

комісії з реорганізації  відділу транспорту зв’язку та енергетики Краматорської міської 

ради розташованого за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23 
 

Бахметьєва  

Олена Володимирівна   

- начальник відділу транспорту зв’язку  

та енергетики Краматорської міської ради  

 
Члени комісії: 

 
Астанова  

Ольга Володимирівна  

- завідувач сектору зв’язку та енергетики  

відділу транспорту зв’язку та енергетики  

 

Сарнацький  

Владислав Валерійович  

- головний спеціаліст сектору транспорту, 

відділу зв’язку та енергетики  

 

Цвєнтух 

Юлія Євгенівна  

- завідувач сектору фінансів та 

бухгалтерського обліку відділу транспорту 

зв’язку та енергетики  

Манзюк 

Еліна Валеріївна  

- головний спеціаліст  відділу транспорту 

зв’язку та енергетики  

 

Макінченко 

Діна Сергіївна  

- завідувач сектору транспорту  

відділу транспорту зв’язку та енергетики  

 
 
 

Встановити строк пред’явлення кредиторами своїх вимог - два місяці з дня 

офіційного оприлюднення цього рішення. 
 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                            І.І. Сташкевич  
 
 



                                                                                                                                        Додаток 4 
                                                                                                                 до рішення міської ради 
                                                                                                                                       №   

     Персональний склад  

комісії з реорганізації комунального господарства Краматорської міської ради, 
розташованого за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23 

 
Сердюк 
Ярослав 

Володимирович  

- заступник начальника відділу комунального господарства 

Краматорської міської ради  

Члени комісії: 
 
Кара 
Анжеліка Валеріївна  

- завідувач сектору з управління об’єктів благоустрою 

відділу комунального господарства Краматорської міської 

ради 
 

Данелюк 
Станіслав Сергійович  
 

- завідувач сектору ремонту об’єктів благоустрою та 

охорони природного середовища відділу комунального 

господарства Краматорської міської ради 
 

Воловікова 
Інна Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу комунального господарства 

Краматорської міської ради 
 

Машненкова 
Яна Володимирівна  

- головний спеціаліст відділу комунального господарства 

Краматорської міської ради 
 
 
 

Встановити строк пред’явлення кредиторами своїх вимог - два місяці з дня 

офіційного оприлюднення цього рішення. 
 
 
 
 
Секретар міської ради       І.І. Сташкевич  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 

               



                 Додаток 5 
                                                                                                                 до рішення міської ради 
                                                                                                                                       №   

     Персональний склад  

комісії з реорганізації відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю 

Краматорської міської ради,  
розташованого за адресою: м. Краматорськ, пл. Миру, 2 

 
Гримайло  
Зінаїда Сергіївна   

- начальник відділу комунальних ресурсів та самоврядного 

контролю Краматорської міської ради, 
 

Члени комісії: 
 
Канцидал 
Світлана Вадимівна  

- завідувач сектору управління майном комунальної 

власності відділу комунальних ресурсів та самоврядного 

контролю Краматорської міської ради 
 

Іванова  
Людмила 

Олександрівна  

- завідувач сектору  бухгалтерського обліку та звітності 

відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю 

Краматорської міської ради 
 

Романченко  
Ганна Олександрівна  
 

- завідувач юридичного сектору відділу комунальних 

ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської 

ради 
  

Козлова  
Олена Миколаївна  

- завідувач сектору регулювання земельних відносин відділу  

комунальних ресурсів та самоврядного контролю 

Краматорської міської ради  
 
 
 

Встановити строк пред’явлення кредиторами своїх вимог - два місяці з дня 

офіційного оприлюднення цього рішення. 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради      І.І. Сташкевич 
 
 
 


