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ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  

26 березня 2021  року                                                                              № 324 
м. Чортків

Про затвердження положень 
структурних підрозділів виконавчих 
органів Чортківської  міської  ради


	З метою забезпечення ефективного здійснення повноважень посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків, на виконання рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 174 «Про затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів міської ради» та, керуючись статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про патронатну службу Чортківської міської ради  (далі – Положення) згідно з додатком 1.
2. Затвердити Положення про секретаріат Чортківської міської ради (далі – Положення) згідно з додатком 2.
3. Затвердити Положення про відділ електронних послуг Чортківської міської ради  (далі – Положення) згідно з додатком 3.
4. Затвердити Положення про відділ персоналу та нагород Чортківської міської ради  (далі – Положення) згідно з додатком 4.
5. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку та комунального майна Чортківської міської ради (далі – Положення) згідно з додатком 5.
6. Затвердити Положення про відділ інформаційної політики Чортківської міської ради (далі – Положення) згідно з додатком 6.
7. Затвердити Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Чортківської міської ради (далі – Положення) згідно з додатком 7.
8. Затвердити Положення про відділ муніципального розвитку, міжнародного співробітництва та енергоефективності Чортківської міської ради  (далі – Положення) згідно з додатком 8.
9. Затвердити Положення про відділ муніципальної інспекції та контролю за паркуванням Чортківської міської ради (далі – Положення) згідно з            додатком 9.
10. Затвердити Положення про відділ "Центр надання адміністративних послуг" Чортківської міської ради  (далі – Положення) згідно з додатком 10.
12. Затвердити Регламент відділу "Центр надання адміністративних послуг" Чортківської міської ради (далі – Регламент) згідно з додатком 11.
13. Керівникам вищевказаних відділів Чортківської міської ради привести посадові інструкції працівників відділу у відповідність до затверджених положень.
14. Визнати таким, що втратили чинність:
п.2, п.6, п.8 рішення міської ради від 30 березня 2016 року №173 "Про затвердження положень окремих структурних підрозділів виконавчих органів Чортківської міської ради;
 рішення міської ради від 16 березня 2018 року № 992 "Про затвердження Положення про сектор з кадрових питань апарату Чортківської міської ради";
рішення міської ради від 16 березня 2018 року № 1000 "Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Чортківської міської ради в новій редакції";
рішення міської ради від 16 березня 2018 року № 990 "Про затвердження Положення про відділ муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності Чортківської міської ради";
п.6 рішення міської ради від 19 лютого 2016 року № 122 "Про затвердження структури і чисельності апарату міської ради та виконавчих органів міської ради"; 
рішення від 06 вересня 2019 року № 1566 "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг міста Чорткова та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг міста Чорткова";
рішення міської ради від 25 червня 2020 року №1954 "Про затвердження Положення про відділ контролю за паркуванням";
рішення міської ради від 16 березня 2018 року № 995 "Про затвердження Положення про організаційний відділ апарату Чортківської міської ради";
рішення від 28 лютого 2019 року № 1390 "Про затвердження Положення про муніципальну варту Чортківської міської ради".
	15. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань депутатської етики та дотримання законності; з питань бюджету та економічного розвитку. 


Міський голова                                                          Володимир ШМАТЬКО

 
Савка Н.
 

