
Проєкт рішення 

 

 

Від 21.11.2019         № _1893 

 

Про внесення змін в структуру 

і штатну чисельність  

Бурштинської міської ради 

 

 

 

 

 На виконання Постанови КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру» зі змінами та умов Технічного завдання для 

модернізації ЦНАП у рамках Фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою» щодо 

забезпечення доступу до Реєстру територіальної громади та Єдиного державного 

демографічного реєстру відповідних службових та посадових осіб, з метою реєстрації 

територіальної громади міста Бурштина та села Вигівка, проведення дій з реєстрації/ зняття з 

реєстрації місця проживання, автоматичної передачі даних, внесених органами реєстрації до 

ЄДДР  та ефективній організації праці ЦНАП та мінімізації черг, керуючись п.п.5 п.1 ст.26, 

п.п.3 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» міська рада 

вирішила: 

 

1. Вивести  зі структури Бурштинської міської ради сектор реєстрації місця проживання 

та зняття з реєстрації місця проживання виконавчого комітету. 

2. Ввести в  структуру відділу «Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської 

міської ради сектор реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця 

проживання з 01 січня 2020 року. 

3. Кадровій службі (І.Фітак) внести зміни до структури та штатного розпису 

Бурштинської міської ради. 

4. Кадровій службі (І.Фітак) внести відповідні зміни до посадових інструкцій завідувача 

та інспектора сектору реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 

Світлану Видай. 

 

 

Міський голова        Роксолана Джура 

 

 

Підготувала: 

 

Керуючий справами 

виконкому       Світлана Видай 

 

Погоджено: 

Секретар ради       Богдан Рибчук 

 

Головний спеціаліст 

юридичного відділу      Іван Мельник 

 



Голова профспілки      Ірина Рибчук 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення № _____ від 21.11.2019 «» 

 

1.Суб’єктом подання проєкту рішення № _______ від 21.11.2019 «Про внесення змін в 

стуктуру та штатну чисельність» на пленарне засідання міської ради є керуючий справами 

виконкому Світлана Видай. 

 

2. Розробником проекту та  відповідальною особою за супровід даного проекту рішення є 

керуючий справами виконкому Світлана Видай. 

3.Доповідачем по проєкту рішення на пленарному засіданні є керуючий справами виконкому 

Світлана Видай. 

 

4. Даний проєкт рішення  слід розглянути відповідно умов Технічного завдання для 

модернізації ЦНАП у рамках Фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою» щодо 

забезпечення доступу до Реєстру територіальної громади та Єдиного державного 

демографічного реєстру відповідних службових та посадових осіб, з метою реєстрації 

територіальної громади міста Бурштина та села Вигівка, проведення дій з реєстрації/ зняття з 

реєстрації місця проживання, автоматичної передачі даних, внесених органами реєстрації до 

ЄДДР  та ефективній організації праці ЦНАП, мінімізації черг, вільного та безперешкодного 

доступу жителів громади до отримання швидких послуг ( тобто ті, що можуть бути надані 

невідкладно,  за один візит особи) 

 

5.Відповідно до ч.2 ст.32 Кодексу Законів про працюПостанови КМУ від 02.03.2016 № 207 

«Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» зі змінами, п.п.5 п.1 

ст.26, п.п.3 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» 

 

 

Керуючий справами виконкому     Світлана Видай 

 

 

 

 


