Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22 лютого 2019 року
м.Бурштин

№ 14/68-19

Про внесення змін в додаток дорішення міської
ради від 31.05.2016 № 07/12-16 «Про затвердження
структури і штатної чисельності Бурштинської
міської ради та її виконавчих органів»
На виконання рішення міської ради від 26.10.2018 № 01/61-18 «Про створення
архівного відділу виконавчого комітету Бурштинської міської ради та затвердження
Положення про архівний відділ Бурштинської міської ради Івано-Франківської області»,
розглянувши клопотання начальника юридичного відділу В.Д.Данилюка «Щодо внесення
змін в штатний розпис юридичного відділу міської ради», начальника організаційного
відділу Л.І.Янків «Щодо внесення змін в штатний розпис організаційного відділу міської
ради», службову записку керуючого справами виконкому С.О.Видай, службову записку
головного бухгалтера І.М.Федунків, з метою впорядкування структури та загальної
чисельності виконавчого органу міської ради для більш ефективної діяльності ради та її
виконавчого комітету , керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні », міська рада
вирішила:
1.
Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 № 07/12-16 «Про
затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих
органів» в розділи:
І.Апарат міської ради та виконавчого комітету
п.1.3. Загальний відділ
Вивести посаду
- секретар - друкарки - 1шт.од.
п.1.4.Організаційний відділ
Вивести посаду
- спеціаліста І категорії - 1шт.од.
Ввести посаду
- провідного спеціаліста – 1шт.од.
п.1.6. Юридичний відділ
Вивести посаду
- спеціаліста І категорії - 1шт.од.

Ввести посаду
- головного спеціаліста – 1шт.од.
ІІ. Відділи та інші виконавчі органи
п.2.16. Архіваріус
Вивести посаду
- архіваріуса – 1шт.од.
п.2.16.Архівний відділ
Ввести посаду
- начальника відділу -1 шт.од.
- архіваріус -1 шт.од.
п.2.18 Центр надання адміністративних послуг перейменувати
надання адміністративних послуг»».

на «Відділ «Центр

Вивести посаду
– керівника центру -1 шт. од.
Ввести посаду
– начальник відділу - 1 шт. од.
п.2.1. Відділ економіки і промисловості
Вивести посаду
- головний спеціаліст з прав споживачів і торгівлі.
п.1.2. Бухгалтерська служба
Ввести посаду
- головний спеціаліст.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р.О.Джуру
та завідувача сектору кадрової роботи міської ради І.П.Фітак.

Міський голова

Роксолана Джура

