СТРУКТУРА
виконавчих органів Бердянської міської ради

Додаток 2

Затверджено рішенням
дванадцятої сесії VІ скликання
від « 07 » липня 2011р. № 56

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Виконавчий комітет
Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Управління економіки
начальник – 1ч.
Всього-16 ч.
Відділ стратегічного та
економічного розвитку
начальник – 1ч.
гол.спец –3ч.
Всього-4 ч.
Відділ інвестиційної
діяльності та
енергозбереження
начальник –1ч.,
гол.спец –2ч.
Всього–3ч.
Відділ підприємницької
діяльності та
регуляторної політики
начальник – 1ч.
Всього- 8ч.
Сектор підприємницької
діяльності та
регуляторної політики
завідувач – 1ч.,
гол.спец. – 2ч.
Сектор захисту прав
споживачів
завідувач – 1ч.,
гол.спец. – 1ч.

Сектор дозвільних
документів
завідувач – 1ч.,
гол.спец. – 1ч.

Відділ з питань НС, ЦЗН
та охорони праці
начальник – 1ч.,
гол.спец. – 3ч.,
оператив. черговий– 4ч.
Всього-8ч.

Заступник міського голови з
питань діяльності
виконавчих органів ради

Заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Управління
архітектури та
земельних відносин
начальник – 1ч.
Всього-17ч.

Управління житлового
господарства
начальник – 1ч.
Всього-12ч.

Відділ планування та
забудови міста
начальник, головний
архітектор – 1ч.,
гол.спец. – 3ч.
Всього- 4ч.

Відділ утримання,
капітального ремонту та
розподілу жилого фонду
начальник – 1ч.,
гол.спец. – 5ч.
Всього- 6ч.

Управління
комунального
господарства
начальник – 1ч.,
водій – 1 ч.
Всього-14ч.

Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради

Відділ земельних
відносин
начальник – 1ч.,
гол.спец. – 4ч.
Всього- 5ч.
Відділ містобудівного
кадастру, інженерногеодезичної служби та
архівного обліку
начальник – 1ч.,
гол.спец. - 3ч.

Відділ бухг. обліку та
економічного аналізу
нач.від.-гол.бух.-1ч.,
гол. спец.-3ч.,
спеціаліст 1 кат. - 1ч.
Всього- 5ч.

Відділ тендерних
закупівель
начальник – 1ч.,
гол. спец. - 3 чол.
Всього- 4ч.

Відділ капітального
ремонту та
благоустрою
нач. відділу– 1ч.,
гол.спец. – 3 ч.
Всього- 4ч.
Відділ бух. обліку та
економічного аналізу
нач. відділу– 1ч.,
гол.спец. – 3 ч.
Всього- 4ч.

Всього- 4ч.

Відділ контролю за
будівництвом та
самоврядного контролю
за використанням земель
начальник - 1ч.,
гол.спец.- 2ч.
Всього- 3ч.

Відділ утримання
об’єктів ком.
господарства
нач.відділу – 1ч.,
гол.спец. –3 ч.
Всього-4ч.

Підпорядковані
підприємства
(поза структурою)
КП„Житлосервіс-7”
КП БМР
„Міськліфт”
КП „Житлосервіс-1”
КП „Житлосервіс -3”
КП „Житлосервіс -4”
КП „Житлосервіс -5”
КП „Житлосервіс -6”
КП „Житлосервіс–9”
(в стадії
ліквідування)
КП
„Житлосервіс-2а”

Сектор транспорту та
зв`язку
завідувач – 1ч.
гол.спец.-1ч.
Всього- 2ч.

ДКП „Бердянський
міськводоканал”
КП електричних
мереж зовнішнього
освітлення
„Міськсвітло”
ТОВ „Чиста вода
Бердянськ”
КП „Ритуал”
Бердянської міської
ради

Заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Служба у справах дітей
начальник – 1ч.
Всього-7ч.
Сектор соц. захисту дітей
та профілактики
правопорушень серед
неповнолітніх
заст. начальника,
завідувач сектору– 1ч.
гол.спец. – 2ч.
Сектор з питань опіки,
піклування та
усиновлення
зав. сектору – 1ч.,
гол. спец. – 2 ч.
Відділ сім’ї, молоді
та спорту
начальник – 1ч.,
завідувач сектору – 2ч.,
гол.спец.- 2ч.,
гол.бух.-1ч.
Всього-6ч.

Керуючий справами
виконкому
Управління
організаційної, кадрової
роботи та зв’язків з
громадськістю
начальник – 1ч.
Всього- 34ч.
Відділ організаційної
роботи та внутрішньої
політики
начальник – 1ч.,
гол.спец. – 4ч.,
спец.- 8ч.
Всього-13ч.
Загальний відділ
начальник – 1ч., гол.
спец. – 5ч.., спец.– 4ч.,
оператор– 2ч.
Всього-12ч.
Відділ кадрів
та нагород
начальник - 1ч.,
гол.спец. - 2ч.
Всього-3ч.

Відділ освіти
начальник – 1ч.,
гол.спец. - 3ч.,
пров. спец. - 2 ч.
Всього-6ч.

Відділ звернень
начальник – 1ч.,
гол.спец.- 4ч.
Всього-5ч.

Відділ охорони здоров’я
начальник – 1ч.,
гол.спец. – 2 ч.,
спец. 1 к. – 1ч.
Всього-4ч.

Відділ інформаційнокомунікаційних ресурсів
начальник – 1ч.,
гол.спец. – 6 ч.
Всього-7ч.

Відділ культури
начальник – 1ч.,
гол.бухгалтер–1ч.,
гол.спец.–1ч.,
пров.спец.–1ч.
Всього-4ч.
Сектор курортнотуристичної сфери
завідувач – 1ч.,
гол. спец. - 1ч.
Всього-2ч.
Управління праці та
соціального захисту
населення
Всього-76ч.

Господарський відділ
начальник - 1ч.,
комендант - 1ч.,
прибиральниці
служб.приміщень - 4,5ч.,
водій автотранспортних
засобів – 10ч.
Всього-16,5ч.
Архівний відділ БМР
начальник – 1ч.,
гол.спец.- 2ч.
Всього-3ч.
Відділ бух.обліку
начальник – 1ч.,
гол.спец.- 3ч.
Всього-4ч.

Підпорядковані
Підпорядковані

підприємства
Відділ держ. реєстрації
Підпорядковані
підприємства
УправліннякапіталькапітальЗАТ „БПТМ”
Управління
КП БМР„
юрид. осіб та фіз. осіб (поза
структурою)
будівництва,
рекопідприємства
(поза структурою)
ЗАТ
„БПТМ”
ногоного
будівництва,
рекоБердянськекотранс”
підприємців
нструкції та технічного 12 ч.
(поза
Міське
КП„Червона
ДОЦ гвоздика”
„Міське
КПструктурою)
ДОЦ
держ. реєстратор– 3ч.
нструкції та
технічного 12 ч.
нагляду
«Червона
гвоздика»
Всього-3ч.
ДКП ШБ „Шляховик”
начальник - 1ч.,
Міське КП
ДОЦ
нагляду,
К ШЕП
5ч.
заст.нач.(головний
ДКП ШБ „Шляховик”
«Червона
гвоздика»
КПКП
„Територіальне
„Територіальне
медичне
медичне
об’єднач.управл.-1
К
ШЕП
К
ШЕП
5ч.
інженер) – 1 ч.
Відділ
ведення
об’єднання
нання
„Бердянська
„Бердянська
міська
міська
дитяча
ДКП
ШБ
„Шляховик”
Архівний відділ БМР
КП „Територіальне медичне
(головводій – 1ч. Всього-13ч.
державного
реєстру
ч. заст.начальника
дитяча
лікарня
лікарня
та пологовий
та пологовий
будинок”
відділу,
гол.спец.
– 2 ч.; 4ч.
„Бердянська
міська нач.Архівний
Комунальне автоКП Бердянськшляхбуд об’єднання
відділ
БМР
ний інженер) - 1ч.
виборців
будинок”
спец.1к.
–
1
ч.
дитяча
лікарня
та
пологовий
транспортне
підпринач.
відділу,
гол.спец.
– 2 ч.; 4ч.
Комунальне
автоКП
КУ
„
Бердянська
міська
лікарня”
Комунальне
автоначальник-1ч.,
Відділ кошториснобудинок”
ємствотранспортне
№ 082802
спец.1к.
– 1 ч.-2ч.
підприБердянськшляхбуд
гол.спец.
транспортне
підпри-

Підпорядковані
підприємства
(поза
структурою)
Фінансове
Фінансове
управління
21,5ч
КП
БМР „Бердянський21,5ч
управління
ч.
центральний ринок”

КП
БМР „РятувальноПідпорядковані
водолазна
служба”
підприємства

Підпорядковані
(поза
структурою)
підприємства
(поза структурою)
КП БМР „Бердянський
КП
БМР „Бердянський
центральний
ринок”
центральний ринок”
КП БМР „Бердянське
КП БМР
„Бердянське
узбережжя”
узбережжя”

договірної
роботи
Відділ
кошторисноначальник
-роботи
1ч.,
договірної
та
Відділ
кошторисногол.спец.- 3ч.
технічного
нагляду
договірної
роботи
та
нач.
відділу-1ч.
Всього-4ч. 6 ч.
технічного
нагляду
заст.нач-1,
ч.
нач.
відділу-1ч.
6 ч.
Відділ3ч.,
гол.спец.заст.нач-1,
ч.технічного
нагляду
спеціаліст
1
кат
-1
гол.спец.3ч.,
начальник
- 1ч.,
спеціаліст
кат -1
гол.спец.-12ч.
Всього-3ч.
Фінансовоекономічний
відділ 4 ч.
ФінансовоФінансово-економічний
нач.від.,
гол.бухг.-1ч
економічний
відділ 4 ч.
сектор
гол.завідувач
спец.
– ,2гол.бухг.-1ч.,
ч.
нач.від.,
гол.бухг.-1ч
спец.
1кат.
–
1ч.
гол. гол.спец.
спец. – –21ч.
ч.
1кат.
– 1ч.
спец.спец.
1кат.
– 1ч.
Всього-3ч.
Підпорядковані
підприємства
Підпорядковані
(поза
структурою)
підприємства
Підпорядковані
(поза
структурою)
підприємства
КП структурою)
з технічної
(поза
інвентаризації
БМР
КП з технічної
інвентаризації
БМР
КП з технічної
КП
„Архітектурноінвентаризації
БМР
планувальне
бюро”
КП
„АрхітектурноБМР бюро”
планувальне
КП „АрхітектурноБМР бюро”
планувальне

КП
Бердянськспецтранс
№ 082802
ємство
№ємство
082802
Бердянськшляхбуд
КСП „Зеленгосп”
Бердянськспецтранс
Бердянськспецтранс
КП БМР
„РятувальноКСПКП
„Зеленгосп”
„ Керуюча
КПТОВ
БМР
БМР „Бердянське
водолазна
служба”
компанія
„РятувальноКСП „Зеленгосп”
узбережжя”
„Коменерго
водолазна служба”
Бердянськ”

ТОВ „ Керуюча
ТОВкомпанія
„ Керуюча
„Коменерго
компанія
Бердянськ”
„Коменерго
Бердянськ”

БМР

Помічник міського
голови,
уповноважений
Помічник
Помічник
міського
голови,
міського
уповноважений
у справах
СУЯ
голови
у справах СУЯ

Помічник міського
голови
Помічник
міського
Помічник
міського
голови
патронатної
служби
голови,
уповноваженийпатронатної
у справах системи
служби
управління якістю

Головний спеціаліст з
Спеціаліст
1 кат.,
секретар
мобілізаційної
та з
Гол.
спеціаліст
з
Головний
спеціаліст
Спеціаліст та
1 кат., Спеціаліст
режимно-секретної
1 кат., ради
секретар
опікунської
мобілізаційної
та
мобілізаційної
роботи
секретар
опікунської
режимнорежимно-секретної
опікунської
ради
секретної роботи
роботи
ради

КУ „ Бердянська міська

лікарня” центр
КП
„Аншлаг”
КУПродюсерський
„ Бердянська
міська

Всього-3ч.
Відділ бух. обліку
лікарня”
КП „Продюсерський
центр
нач. відділу,
гол.обліку
бух.
Відділ бух.
„Аншлаг”
гол.спец.
–Прес-служба
3.гол. бух.
КП „Міський
палаццентр
спорту”
КП „Продюсерський
нач.
відділу,
4ч.
начальник-1ч.,
„Аншлаг”
КП „Міський
палац спорту”
гол.спец.
– 3.
4ч.
гол.спец.
-2ч.
КП „МіськийКП
палац
спорту”
„Кіно”
Всього-3ч.
КП „Кіно”
Юридичне
управління
Підпорядковані
БМЦСС
для
дітей,
молоді
та
сім’ї
КП „Кіно”
Начальник
управління
підприємства
Юридичне
управління
БМЦСС для дітей, молоді та сім’ї
8ч.
(поза структурою)
Начальник
управління
БМЦСС для
молоді
та сім’ї
КПдітей,
„Аптека
№ 195”
8ч.
Відділ зКП
представництва
«ТБ-Бердянськ»
КП „Аптека № 195”
інтересів
виконкому в
Відділ
з представництва
„Міський
стадіон”
КП КП
„Аптека
№ 195”
судах, начальник
відділу;
інтересів
виконкому
в
КП „Міський стадіон”
гол.спец.
– 3ч. управління
судах,
начальник
відділу; 4ч.
Центр
здоров’я
Юридичне
КП „Міський стадіон”
4ч.
гол.спец.
– 3ч. – 1ч.
начальник
Центр здоров’я
Всього-10ч.
Відділ
з
правового
Центр
здоров’я
ЗАТ
Стоматологічна
поліклініка”
ЗАТ „Стоматологічна поліклініка”
забезпечення
діяльності
з правового
ЗАТ „Стоматологічна поліклініка” Відділ
виконкому,
заступник
забезпечення
діяльності
Співпраця
Співпраця
з 3 обл.
з 3 обл.
мед.мед.
закл.
закл.
Відділ
з правового
3ч.
начальника
управління,
виконкому,
заступник
(диспансери:
(диспансери:
забезпечення
діяльності
Співпраця
з 3 шкіро-венерол.,
обл.шкіро-венерол.,
мед. закл.
3ч.
начальник
відділу
–
начальника управління,
психоневрол.,протитуберкульо
психоневрол.,протитуберкульозу)
виконкому
(диспансери:
шкіро-венерол.,
1ч.гол.спец.
– 2ч.
начальник
відділу
–
зю
заступ.
нач.
управління,
психоневрол.,протитуберкульо
Сфера
Сфера
освіти:
освіти:
1ч.гол.спец.
– гол.спец.
2ч.
нач.- 1ч.,
-2ч.
зю
середні
середніучбові
учбові
заклади
заклади
19,
19,
дошк.
учб.
Сфера освіти:
дошк. учб.
закл.-14,
закл.-14,
позашк.
позашк.
закл–6
середні
учбові
заклади
19,
Відділ
зв’язків
зі ЗМІ
Відділ
з представництва
закл–6(у
(ут.ч.
т.ч.
ЦДЮТ,
ЦДЮТ,позашк.
ДЮСШ)
ДЮСШ)
дошк.
учб.
закл.-14,
Відділ
зв’язків
зі ЗМІв
інтересів
виконкому
3ч.
начальник
відділу,
закл–6(уСфера
т.ч.Сфера
ЦДЮТ,
ДЮСШ)
культури:
культури:
судах
3ч.
начальник
відділу,
гол.спец.
–
2
чол.
клуби–7,
клуби–7,
музеї–5,
музеї–5,
бібліотеки–
бібліотеки–10,
Сфера культури:
начальник – 1ч.,
10, творчі
творчі
колективи–2,
колективи–2,
музична та гол.спец.
– 2 чол.
клуби–7,
музеї–5,
бібліотеки–
Підпорядковані
гол.спец.
– 5ч.
музична
та
художня
художня
школи
школи
10, творчі колективи–2,
підприємства
Підпорядковані
(у
т.ч.
ЦДЮТ,
ДЮСШ)
(у
т.ч.
ЦДЮТ,
ДЮСШ)
музична та художня школи
(поза
структурою)
підприємства
Адміністративний
відділ
(у т.ч. ЦДЮТ, ДЮСШ)
(поза
структурою)
начальник-1ч.,
КП
«ТБ-Бердянськ»
гол.спец. – 7ч.
КП «ТБ-Бердянськ»
Всього-8ч.

Відділ держ. реєстрації юрид. осіб та
фіз. осіб - підприємців

Відділ держ. реєстрації
юрид.
осіб
та
18 ч.
Відділ
по роботі
з
держ.
реєстратор–
3ч.,
гол.спец.
–1ч.
фіз.
осіб
- підприємців
Відділ приватизації
документами
дозвільного
18
ч.
держ. реєстратор– 3ч., гол.спец. –1ч.
нач. відділу
– 1ч.,
гол.спец. – 2ч.
Управління комунальної
власності
Відділ
приватизації
Управління комунальної
власності
характеру
Начальник
управління
нач. відділу – Відділ
1ч., гол.спец.
– 2ч.
Управління
комунальної
власності
приватизації,
кадрів та діловодства
начальник
управління
„Єдиний офіс”
5
ч.
Всього-13ч.
нач. відділу – 1ч., гол.спец. – 2ч.
Начальник управління
Відділ веденнядержавний
державного реєстру
Всього-3ч.Відділ ведення
ч.
виборців,
Відділ з питань майна5 ком.власності,
адміністратор
державного– 5ч.
реєстру
Відділ оренди

Сектор бухг. обліку
Сектор бухг. обліку
Сектор
бухг. обліку
та звітності
та звітності 3 ч.
та
звітності
зав.сектором, завідувач, гол.бухг. 3-1ч.ч.,
3 ч.
начальник-1, гол.спец.
зав.сектором,
кадрів зтапитань
діловодства
виборців,-3 Всього- 5ч.
відділу,
Відділ
майна ком.власності,
гол.бухг.
-1 ч., гол.спец. 3-2ч.ч. начальник
Відділ
оренди
Відділ з питань майна ком.власності начальник-1, гол.спец. -3
нач. відділу,
заст.нач. упр, – 1ч.
гол.спец.
-2ч.,
кадрів
та
діловодства
начальник
відділу,
гол.бухг.
-1
ч.,
Всього-3ч.
заст.нач. упр , нач. відділу – 1ч.,
гол.спец. -1ч.,
нач. відділу,
заст.нач. упр, – 1ч.
гол.спец. -2ч.,
Підпорядковані
підприємства
гол. спец. – 2ч.
Фінансове управління
гол.спец. -1ч.,
спец.1кат.
– 1ч.
(поза структурою)
Сектор
з
питань
майна
Сектор кадрів таВсього-3ч. Відділ по роботі з документами
Всього-20ч.
Підпорядковані
підприємства
спец.1кат. – 1ч.
ком.з питань
власності,
діловодства
дозвільного
характеру
Сектор
майна
Сектор
кадрів
та
Відділ
по
роботі
з
документами
(поза
структурою)
Підпорядковані підприємства
зав.сектору
-1,
зав.сектором
-1
„Єдинийхарактеру
офіс”
ком.
власності,
діловодства
дозвільного
Відділ
оренди
3ч.
(поза структурою)
Юридичний сектор
державний
адміністратор
– 5ч.
гол.спеціаліст
-1 відділу – 1ч.,гол.спеціаліст
зав.сектору -1,нач.
зав.сектором
„Єдиний
офіс”
гол.спец. – 2ч. -1-1
КП
«Міськспецексплуатація»
КП «Міськспецексплуатація»
3ч.
Юридичний
сектор
Всього-3ч. державний адміністратор – 5ч.
гол.спеціаліст
-1
гол.спеціаліст
-1
Бердянської
міської
ради
зав. сектором
– 1ч.
міської ради
КПБердянської
«Міськспецексплуатація»
зав.
сектором – -1ч.
1ч.
гол.спеціаліст
Бердянської міської ради
гол.спеціаліст
спеціаліст
1 кат.-1ч.
– 1ч.
спеціаліст 1 кат. – 1ч.
,

4 ч.
4 ч.

4 ч.
4 ч.

