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ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА  РАДА
 І СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 
 

14.12.2020 р.                                       м.Шостка
         
Про виконавчі органи
Шосткинської міської ради


	Відповідно до HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012493.html" \t "_top" Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012493.html" \t "_top" «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України 12.06.2020 року № 723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області», Постанови Кабінету Міністрів України 09.03.2006 року                 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами і доповненнями,  міська рада 

 	В И Р І Ш И Л А:

1. Створити відділ розвитку агропромислового комплексу Шосткинської міської ради у кількості 3 одиниць.
2. Затвердити положення про відділ розвитку агропромислового комплексу Шосткинської міської ради (додаток 1).
3. Реорганізувати сектор з питань внутрішньої політики у відділ з питань внутрішньої політики Шосткинської міської ради у кількості 2 одиниць.
4. Затвердити положення про відділ з питань внутрішньої політики Шосткинської міської ради ( додаток 2).
5. Реорганізувати сектор з питань фізичної культури та спорту у відділ з розвитку охорони здоров’я, фізичної культури та спорту Шосткинської міської ради у кількості 3 одиниць.
6. Затвердити положення про відділ з розвитку охорони здоров’я, фізичної культури та спорту Шосткинської міської ради ( додаток 3).
7. Реорганізувати сектор молоді у відділ молоді Шосткинської міської ради у кількості 4 одиниць.
8. Затвердити положення про відділ молоді Шосткинської міської ради ( додаток 4). 
9. Створити сектор публічних закупівель Шосткинської міської ради у кількості 2 одиниць.
10. Затвердити положення про сектор публічних закупівель Шосткинської міської ради (додаток 5).





11. Створити сектор земельних ресурсів Шосткинської міської ради у кількості 2 одиниць.
12. Затвердити положення про сектор земельних ресурсів Шосткинської міської ради (додаток 6).
13. Затвердити структуру та чисельність апарату виконавчого комітету Шосткинської міської ради та її виконавчих органів у кількості 278 одиниці (додаток 7).


Міський голова                                                                                    Микола НОГА









































Додаток 7 
до рішення І сесії 
Шосткинської міської ради VIІІ скликання
                            від 14.12.2020 р.	

Структура апарату виконавчого комітету
Шосткинської міської ради та її виконавчих органів
Міський голова.       
	Радники міського голови.
	Секретар ради.       
	Керуючий справами виконавчого комітету.
	5 Заступників міського голови.  
	17 Старост.
	Юридичний відділ.
	Сектор публічних закупівель.
	Відділ бухгалтерського обліку.
	Загальний відділ.
Організаційний відділ.
Виконавчі органи міської ради.
Архівний відділ. 
	Відділ ведення Державного реєстру виборців.
	Відділ містобудування та архітектури.
	Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи.
	Відділ торгівлі та підтримки підприємництва.
	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю.
	Відділ розвитку агропромислового комплексу.
	Відділ з питань внутрішньої політики.
	Відділ з розвитку фізичної культури та охорони здоров’я.
	Відділ молоді. 
	Сектор обліку та розподілу житла.
	Сектор цифрової трансформації.
	Служба у справах дітей. 
	Управління економіки.
	Сектор з питань інвестиційної діяльності
	Управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка».
	Відділ державної реєстрації.
	Сектор реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.
	Управління комунальної власності.
	Сектор земельних ресурсів.
	Відділ культури і туризму.
	Управління житлово-комунального господарства. 
	Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
	Управління освіти.
	Управління праці та соціального захисту населення. 
Фінансове управління. 
     Разом  278 одиниць.


Секретар міської ради                                                                    Анна ПИЛИПЕЙКО

