
                 

ПРОЄКТ 

  

 
          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

   Р І Ш Е Н Н Я 

  2021 року            м. Чернігів   № 4/VІІІ- 

 

Про положення про виконавчі органи 

Чернігівської міської ради  

 

 

Враховуючи рішення Чернігівської міської ради від 24 грудня 2020 року              

№ 3/VІІІ-17 "Про структуру виконавчих органів міської ради", керуючись 

частиною четвертою статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування  

в Україні" міська рада вирішила: 

1. Затвердити положення про виконавчі органи Чернігівської міської 

ради, що додаються: 

1.1. Організаційний відділ. 

1.2. Юридичний відділ. 

1.3. Відділ кадрової роботи.  

1.4. Прес-службу. 

1.5. Загальний відділ. 

1.6. Відділ обліку та звітності. 

1.7. Відділ звернень громадян. 

1.8. Відділ програмного та комп'ютерного забезпечення. 

1.9. Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 

виявлення корупції, мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи. 

1.10. Архівний відділ. 

1.11. Відділ господарського та транспортного забезпечення. 

1.12. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. 

1.13. Відділ квартирного обліку та приватизації житлового фонду. 

1.14. Відділ ведення Державного реєстру виборців Деснянського району 

міста Чернігова. 

1.15. Відділ ведення Державного реєстру виборців Новозаводського 

району міста Чернігова. 

1.16. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту. 

1.17. Управління земельних ресурсів. 

1.18. Управління охорони здоров'я. 

1.19. Управління освіти. 

1.20. Управління житлово-комунального господарства. 
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1.21. Управління культури та туризму. 

1.22. Управління економічного розвитку міста. 

1.23. Фінансове управління. 

1.24. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку. 

1.25. Управління капітального будівництва. 

1.26. Управління архітектури та містобудування. 

1.27. Управління державного архітектурно-будівельного контролю. 

1.28. Фонд комунального майна. 

1.29. Управління адміністративних послуг. 

1.30. Департамент соціальної політики. 

1.31. Управління (службу) у справах дітей. 

2. Виконавчим органам Чернігівської міської ради (зі статусом юридичної 

особи) здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів.  

3. Рішення набирає чинності з 07 квітня 2021 року. 

4. Вважати такими, що втратили чинність: рішення міської ради  

від 31 березня 2016 року № 6/VІІ-12 "Про положення про виконавчі органи 

міської ради" у частині затвердження положень про відділ кадрової роботи 

Чернігівської міської ради, прес-службу Чернігівської міської ради, загальний 

відділ Чернігівської міської ради, відділ програмного та комп'ютерного 

забезпечення Чернігівської міської ради, відділ господарського та 

транспортного забезпечення Чернігівської міської ради; рішення міської ради 

від 26 травня 2016 року № 8/VII-12 "Про внесення змін до структури 

виконавчих органів міської ради та затвердження Положення про юридичний 

відділ Чернігівської міської ради у новій редакції"; рішення міської ради  

від 30 листопада 2016 року № 13/VІІ-15 "Про положення про виконавчі органи 

міської ради у новій редакції" у частині затвердження положень про відділ 

звернень громадян Чернігівської міської ради, архівний відділ Чернігівської 

міської ради, фонд комунального майна Чернігівської міської ради; рішення 

міської ради від 29 грудня 2016 року № 14/VII-17 "Про внесення змін  

до структури виконавчих органів міської ради" у частині затвердження 

Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Чернігівської міської ради; рішення міської ради від 30 листопада 

2017 року № 25/VІІ-23 "Про затвердження положень про виконавчі органи 

міської ради у новій редакції" у частині затвердження положень про відділ 

міжнародних відносин Чернігівської міської ради, управління транспорту, 

транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, управління 

державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради, 

управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради; рішення 

міської ради від 28 лютого 2018 року № 28/VII-12 "Про затвердження 

Положення про управління освіти Чернігівської міської ради у новій редакції"; 

рішення міської ради від 26 квітня 2018 року № 30/VII-8 "Про затвердження 

положень про виконавчі органи міської ради у новій редакції" у частині 

затвердження положень про відділ обліку та звітності Чернігівської міської 
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ради, управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради; 

рішення міської ради від 22 червня 2018 року № 32/VII-13 "Про внесення змін 

до структури виконавчих органів міської ради та затвердження Положення  

про відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення 

корупції, мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи Чернігівської міської 

ради у новій редакції"; рішення міської ради від 29 листопада 2018 року  

№ 36/VII-13 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я 

Чернігівської міської ради у новій редакції"; рішення міської ради від 20 грудня 

2018 року № 37/VII-10 "Про затвердження Положення про управління культури 

та туризму Чернігівської міської ради у новій редакції"; рішення міської ради  

від 24 грудня 2019 року № 49/VII-10 "Про затвердження Положення  

про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради у новій 

редакції"; рішення міської ради від 30 квітня 2020 року № 53/VII-8  

"Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.12.2015  

№ 2/VII-9 "Про структуру виконавчих органів міської ради" (зі змінами та 

доповненнями) та затвердження положень про виконавчі органи Чернігівської 

міської ради" у частині затвердження положень про відділ ведення Державного 

реєстру виборців Деснянського району міста Чернігова Чернігівської міської 

ради, відділ ведення Державного реєстру виборців Новозаводського району 

міста Чернігова Чернігівської міської ради; рішення міської ради від 27 серпня 

2020 року № 55/VII-19 "Про затвердження Положення про управління (службу) 

у справах дітей Чернігівської міської ради у новій редакції"; рішення міської 

ради від 01 грудня 2020 року № 2/VIII-5 "Про положення про виконавчі органи 

Чернігівської міської ради у новій редакції" у частині затвердження положень 

про організаційний відділ Чернігівської міської ради, відділ квартирного обліку 

та приватизації житлового фонду Чернігівської міської ради, управління  

у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради, управління 

земельних ресурсів Чернігівської міської ради, управління житлово-

комунального господарства Чернігівської міської ради, фінансове управління 

Чернігівської міської ради, управління архітектури та містобудування 

Чернігівської міської ради та у частині втрати чинності з 01 грудня 2020 року 

пункту 1 рішення міської ради від 29 серпня 2019 року № 44/VІІ-14  

"Про затвердження Положення про управління архітектури та містобудування 

Чернігівської міської ради у новій редакції"; рішення міської ради від 24 грудня 

2020 року № 3/VIII-18 "Про затвердження Положення про департамент 

соціальної політики Чернігівської міської ради у новій редакції". 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Ломако О. А., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійну 

комісію Чернігівської міської ради з питань регламенту, законності, прав і 

свобод громадян та запобігання корупції (Хольченкова Н. М.). 

 

 

Міський голова        В. АТРОШЕНКО 
                                                                                                     


