
Юридичний відділ 

Додаток 1  

до рішення міської ради  

від_____________№_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                 В.Л.АРУТЮНОВ 

Перший заступник 

міського голови 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

капітального 

будівництва 

Відділ ДАБК 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів 

Управління культури, 

молоді, національностей і 

релігій 

Відділ з питань фізичної 

культури та спорту 

Відділ комунікацій з 

громадськістю та 

інформаційної політики  

Заступник міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих органів 

Управління освіти 

Служба у справах дітей 

Управління праці та 

соціального захисту населення  

Центр надання 

адміністративних послуг 

Відділ державної 

реєстрації 

 

Відділ реєстрації та 

обліку громадян 

 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту 

населення та оборонно-

мобілізаційної роботи   

Керуючий справами 

Загальний відділ 

Відділ організаційної роботи, 

внутрішньої політики та прес-служби 

Сектор інформаційно-  

комп’ютерного забезпечення 

Господарський відділ 

Відділ кадрової роботи 

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців 

Архівний відділ міста 

11,5 

1 
1 

4

1 

1 

1 

1 

 

8

1 

4

1 

9,5

6

1 

3

1 

15 

49

1 

3 

2 

3 

1 

3 

Відділ по роботі з 
ветеранами, ветеранами 

АТО/ООС, внутрішньо-

переміщеними особами 

Відділ бухгалтерського 

обліку та кадрової роботи 

Відділ житлово-комунального  

господарства, благоустрою та 

екологічного забезпечення 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів 

Відділ охорони здоров’я 

Відділ капітального 

будівництва, 

інфраструктури, планування 

та економічного аналізу 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів            

Фінансове управління 

Відділ земельних 

відносин 

Управління по роботі 

з активами 

Департамент активів та 

правового забезпечення 

Інспекція з 

благоустрою 

Відділ з питань економіки 

та торгівлі  
Відділ з питань 

інфраструктури та 

інвестицій 

Відділ внутрішнього 

контролю та аудиту  

Міський голова 

Секретар міської ради 

1 

4 

1 8 

4 

12 

2 

1 

2 

3 

4 

2 

Відділ правового та кадрового 

забезпечення 

Відділ соціального захисту та 

дошкільної освіти 

Відділ середньої освіти 

13,5 

4 

1 1 

2

4

4

1

3

Загальна кількість: 

198 
Відділ бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 5 

Відділ майна, житла та 

комунальної власності 

Відділ містобудування та 

архітектури 
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1 


