
 

                                                                                     
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 31 травня  2016 року       № 06/12-16 

м.Бурштин 

  

Про внесення змін та затвердження штатної  

чисельності відділу соціального захисту населення 

(з статусом юридичної особи) Бурштинської 

міської ради 

 

З метою впорядкування структури без зміни загальної чисельності працівників 

відділу соціального захисту населення (з статусом  юридичної особи) міської ради, 

керуючись п.5 ч.1ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради, міська  

рада  

вирішила: 

1.1.Вивести посаду 

 оператор комп’ютерного набору - 1 шт.од. (не посадова особа) 

1.2.Ввести посаду 

 головний спеціаліст по експлуатації ІТ- системи - 1шт.од.(посадова особа) 

 

2.Внести зміни в абзац 7 п.1 рішення міської ради № 20/54-15 від 29.05.2015 р. «Про 

затвердження штатної чисельності відділу соціального захисту населення (з статусом 

юридичної особи) Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» - сектор 

соціального обслуговування одиноких громадян - та викласти його в такій редакції:  

 

Сектор організаційно-кадрової роботи та соціального обслуговування 

 Завідувач сектору – 1 шт. од. 

 Головний спеціаліст по експлуатації ІТ системи – 1 шт.од. 

 Провідний спеціаліст – 1 шт. од. 

 Соціальний робітник –  3шт.од. 

 

3.Затвердити штатну чисельність (без зміни загальної чисельності) відділу соціального 

захисту населенняміської ради в кількості 24 штатні одиниці, а саме: 

 

Апарат управління 

 Начальник відділу –  1 шт.од. 

 Заступник начальника відділу –  1 шт.од. 

 

Сектор бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
Завідувач сектору –  1 шт.од. 



Головний  спеціаліст – 1 шт.од. 

 

Сектор проведення виплат соціальних допомог, субсидій і пільг 

Завідувач сектору –   1 шт.од. 

Головний спеціаліст –  1 шт.од. 

Спеціаліст 1 категорії –  1шт.од. 

 

Сектор прийому громадян 

Завідувач сектору –  1 шт.од. 

Головний спеціаліст – 1шт.од. 

 

Сектор призначення соціальних допомог і субсидій 

Завідувач сектору – 1 шт.од. 

Головний спеціаліст – 1шт.од. 

Спеціаліст 1 категорії –  1шт.од. 

 

Сектор з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги , пільги, компенсації 

Завідувач сектору –  1 шт.од. 

Головний спеціаліст т– 1шт.од. 

Спеціаліст І категорії – 1 шт. од. 

 Інспектор з питань надання допомоги  учасникам АТО – 1 шт. од. 

 

Сектор організаційно-кадрової роботи та соціального обслуговування 

 Завідувач сектору – 1 шт. од. 

 Головний спеціаліст по експлуатації ІТ системи – 1 шт.од. 

 Провідний спеціаліст – 1 шт. од. 

 Соціальний робітник – 3 шт.од. 

 

Сектор з питань праці,, контролю за правильністю призначення пенсій,субсидій, 

соціальних допомог та зв’язків з громадськістю 

Завідувач сектору –  1 шт.од. 

Головний спеціаліст (державний соціальний інспектор) – - 1шт.од. 

Всього: 24 шт.од. 

4. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 04.03.2016 р. №10/07-

16 «Про внесення змін в рішення міської ради №20/54-15 від 29.05.2015 р. «Про 

затвердження штатної чисельності відділу соціального захисту населення (з статусом 

юридичної особи Бурштинської міської ради та її виконавчих органів)», рішення міської 

ради від 21.10.2015 р.№05/63-15 «Про внесення змін у структуру штатного розпису 

відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради на 2016 рік» - введено 

2шт.од. та від 29.05.2015 р. №20/54-15 «Про затвердження штатної чисельності відділу 

соціального захисту населення (з статусом юридичної особи) Бурштинської міської ради 

та її виконавчих органів» - затверджено 21шт.од. 

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р.Джуру. 

 

 

 

 

Міський голова      Роксолана Джура 


