
                            

 

 

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                                                  

Від   22 квітня   2016 року                                                                                      № 08/10 - 16 

м. Бурштин 

 

Про затвердження (впорядкування)  

штатного розпису  

відділу освіти і науки  

Бурштинської міської ради 

 

 

  З метою впорядкування структури та штату відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради, враховуючи рішення Бурштинської міської ради    

№15/46-14 від 24.10.2014р. “Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів", №15/49-15 від 13.01.2015 р. “Про 

затвердження штатів і нормативної чисельності працівників централізованої бухгалтерії 

відділу освіти і науки”,  №07/50-15 від 26.01.2015 р. “Про внесення змін в рішення міської 

ради №15/46-14 від 24.10.2014 р. “Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів”,  №07/51-15 від 04.02.2015 р. “Про 

затвердження чисельності структурного підрозділу відділу освіти і науки”, №11/52-15 від 

05.03.2015 р. “Про створення методичного кабінету відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради”, №13/59-15 від 17.07.2015 р. “Про введення в штат методичного кабінету 

відділу освіти і науки Бурштинської міської ради посаду методиста з психологічної служби”, 

№14/62-15 від 15.10.2015 р. “Про введення в штатний розпис відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради господарську групу”, заслухавши інформації секретаря міської 

ради Соронович К.М., заступника міського голови Козар М.С.( посадові особи міської ради 

шостого скликання), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

міська рада  

вирішила: 
 

1. Визнати дійсним рішення Бурштинської міської ради  від 13.01.2015 р. №15/49-15  

“Про затвердження штатів і нормативної чисельності працівників централізованої 

бухгалтерії відділу освіти і науки ”, де зазначено штатний розпис централізованої 

бухгалтерії відділу освіти і науки в кількості 4 (чотири) штатні одиниці 

бухгалтерів. 

2. Затвердити (впорядкувати) штатний розпис відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради та викласти його в такій редакції: 

 

 



№ 

з/п 

Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних посад 

1 Апарат відділу:  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Провідний спеціаліст 2 

 Секретар 1 

 Всього: 5 

2 Методичний кабінет:  

 Завідувач 1 

 Методисти 3 

 Всього: 4 

3 Централізована бухгалтерія:  

 Головний бухгалтер   1 

 Заступник головного бухгалтера 1 

 Економіст 1 

 Бухгалтер 4 

 Всього: 7 

4 Господарська група:  

 Керівник групи 1 

 Інженер 1 

 Прибиральник службових приміщень 1 

 Всього: 3 

 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з 

гуманітарної політики І.Мазур та заступника міського голови Н.Кицелу. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Роксолана Джура 


