Розпорядження
Одеського міського голови
№ 411 від 06.05.2020 р.  





Про внесення змін до розпорядження міського голови від 28 грудня 2019 року № 1294 “Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік”



Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, рішення Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4185-VI “Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів в новій редакції”,                 з метою вдосконалення та оптимізації структури виконавчих органів Одеської міської ради:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 28 грудня                2019 року № 1294 “Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік”, виклавши додаток до розпорядження у новій редакції (додається).

2. Директору департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради привести штатний розпис у відповідність до пункту 1 цього розпорядження та надати його на погодження до відділу кадрової роботи Одеської міської ради та департаменту фінансів Одеської міської ради.

3. Встановити, що це розпорядження набирає чинності з 08 травня 2020 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.


Г. Труханов






Додаток
до розпорядження
міського голови
від 06.05.2020р.
№ 411




“Додаток
до розпорядження
міського голови
від 28 грудня 2019 року
№ 1294


ШТАТНА
чисельність апарату Одеської міської ради
та її виконавчих органів на 2020 рік



Одеський міський голова									    1
Секретар Одеської міської ради								    1
Перший заступник Одеського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради						    1
Заступник Одеського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради						    4
Керуючий справами виконавчого комітету Одеської міської ради		    1
Апарат та виконавчі органи Одеської міської ради:
Адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради		  15
Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради		  25
Департамент бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради	  12
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради										  29
Департамент з організації роботи Одеської міської ради				  10
Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради			  16
Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради
(до моменту звільнення працівників)							    1
Відділ з питань запобігання корупції Одеської міської ради			    4
Відділ кадрової роботи Одеської міської ради						    9
Відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради			    5
Відділ організаційного забезпечення діяльності керівного складу		  18
Відділ організаційного забезпечення діяльності міського голови			    7
Сектор з організації роботи адміністративної комісії виконавчого
комітету Одеської міської ради								    4
Головний спеціаліст з режиму секретності						    1
Разом по виконавчому комітету Одеської міської ради				164
Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради				  23
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради		  73
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради				  15
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон
Одеської міської ради										  19
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради			  39
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради	  21
Департамент комунальної власності Одеської міської ради				  85
Департамент культури та туризму Одеської міської ради				  20
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу
Одеської міської ради										  16
Департамент міського господарства Одеської міської ради
(у тому числі заступник Одеського міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради – директор департаменту)			  54
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради			  39
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради		231
Департамент освіти та науки Одеської міської ради					  52
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради				  38
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради			386
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху
Одеської міської ради										  58
Департамент фінансів Одеської міської ради
(у тому числі заступник Одеського міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради – директор департаменту)			  79
Юридичний департамент Одеської міської ради					111
Управління державного архітектурно-будівельного контролю
Одеської міської ради										  33
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради			  11
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації
населення Одеської міської ради								    9
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської міської ради										  12
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради			  11
Управління інженерного захисту території міста та розвитку
узбережжя Одеської міської ради								  13
Управління капітального будівництва Одеської міської ради			  22
Управління реклами Одеської міської ради						    7
Управління розвитку споживчого ринку та
захисту прав споживачів Одеської міської ради					  33
Служба у справах дітей Одеської міської ради						  83
Київська районна адміністрація Одеської міської ради				  56
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради				  56
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради				  56
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради				  56

ВСЬОГО											        1981
Резерв												  19
ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ							     2000”.


Керуюча справами								О. Оніщенко

