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Про затвердження структури
управrliпня яtптлово-комунальЕого
господарства та будiвнпцтва Лозiвськоi
MicbKoi радп XapKiBcbKoi областi

Керуючись ст. 40 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве сап.rоврядування в
УкраiЪi>, на викоЕаннJ{ рiшення Лозiвськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi
вiд 26.10.2018 року Ns 1066 <Про затвердженшI структури виконавчlD(
органiв ради, загальноТ чисельностi апараry ради та ii'виконавчих органiв>
(зi змiнами), з метою забезпечення якiсноi роботи управлiнrrя, виконавчrй

'

};

KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШИВ:
структуру управлiння житлово-комунаJIьIIого господарства
та будiвництва Лозiвськоi мiськоi ради XapKiBcbKoi областi (додатки 1', 2) в
новiй редакчii.
2. Рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoi ради вiд 29.10.2019 року Nэ 1010
1. Затвердити

<Про затвердження структури управлiння

}*

житлово-комуЕuлJIьного

господарства та булiвничтва Лозiвськоi Micbkoi ради xapkiBcbkoT областi>>
вв:I)кати таким, що втратило чиннiсть.
3. Контроль за викоIIЕlнЕям рiшенrrя покJIасти на застуflника мiського
iB рали Крикуrrа В.В.
голови з питаЕь дiяльностi виконавчих

мiськпй голова
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Лодаток l
до рiшення впконавчого KoMiTeTy
Лозiвськоi MicbKoi ради
XapKiBcpKoi областi
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Струкгура

p.,
Ns п/п
1

2

J

управлiння хсптлово-комунальЕопо
господарства та будiвнпцтва
иХа kiBcbkoi областi
лозiвськоi Micbkoi
К-сть штатних одиниць
осада
ного
Назва
1
начальник yправлiння
1
авлlння
Заступник начЕUIьника
э
Вiддiл бухгалтерського облiку та
звlтностl:

вiддiлу - головний бухгалтер
ст
-головIiии сп
Вiддiл блаюустрою:
-начаJIьЕик вiддirry
-головнии спецlaullст
-iнспектор (службовцi)
Вiддiл реформування та юридиtIного
супроводу:
-начаJIьник вiддiлу
-головний спецiалiст
Будiвельно-технiчний вiддiл:
-начаJIьник вiддilry
-головний спецiалiст
Вiддiл з органiзацii закупiвель:
-начальник вiддilry
-головнии спецlалlст
Вiддiл матерiально-технiчного
-нач€uIьник

h

4

5

6

,7
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10

4
10
1

5

4
4
1

3

3
1

2
2
1
1

забезпеченця:
-начапьник вiддiry
-головний спецiалiст

7

Службовцi:
-завiдувач господарства
-сецретар керiвника
-оператор комп' ютерного rrабору
Обслуговуючий персонал :
-прибира-тrьник стryжбових примiщень
-сторож

3

-опZIJIювач

Всього:

Керуючий спр8вамп впкоЕавчого
KoMiTeTy MicbKoi радп
За;liзЬськлfrо.М.
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1
1

1
1
1

15,25
7,25
4
4
46,25

Ю.В. Кушнiр
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РrШеННЯ ВПКОНаВЧОГО Ko!,llTery

Лозiвсьцоi MiebKoi ради XapкiвcbKoi областi
вiд 14 кЬгц"-! Z020 р. ЛЬ_l{j1_

Струкryра управлiння rr(штлово-комупального rосподарства та будiвIrицтва Лозiвськоi MicbKoi радп XapкiBcbкoi
областi (схема пiдпорядкування)
Засryпнпк нrчаJIьника
управлiння

IIачальник управJIiння
Слуtкбовцi
Секретар керiвшrка -1

Вirчriл благоусцlою
10 чол.

Вiддiл
бухrалтерського
облfutу та звiтностi

Нача:шпк вйдiлу-l

Будiвельно-технiчпий
вrддUI
3 чол.
Начапьнlш вiддiлу -1

головЕIfr спецiшiст-2

Головнлй спецiапiст-5
Iнспекmр - 4 (службовцi)

5 чол.
Начальlппt вiддiлу-1
Головний спецiалiст-4

Вiддiл матерiально-технiчпого
забезпеченнп
2 чол.
Еачальнrлс вiлцiлу-l
головнrй спецiалiст-

Вiддiл рформуваЕня та
юридпчпого супроводу

l

4 чол.

Вiддiл з органiзацiI
закупiвель
2 чол.
Начальнлп< вiддi;ry-

Слупtбовцi

l

Головнd спецiалiст-

Начальнlж вiллi.lry -1
Головнd спецiалiст-3

1

оператор комп:ютtрн.наб.-

l

Завiдувач господарсrва-

l
Обurуговуючпй персонал
15,25 чол.
Прибира.llьпшс службови<
пршriщеIъ - 7,25
Сторох( - 4
опаJповач - 4

Керуючпй справамп впконавчого
KoMiTery MicbKoi ради

Залiзiнський о.М.
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