
Проект № 2154 Від 17.08.2020р. 

м.Бурштин 

Про внесення змін в штат структури 

відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради . 

Розглянувши подання начальника відділу соціального захисту населення Коцур С.Б. 

«Про внесення змін в штат структури відділу соціального захисту населення», у зв’язку з 

великим об’ємом роботи, збільшенням кількості звернень громадян міста для призначення 

субсидій, з великим навантаженням роботи на 1 людину, на виконання листа 

Мінсоцполітики України від 25.10.2018р. № 20589/0/2-18/56 з метою забезпечення 

виконання в області на належному рівні державної соціальної політики щодо збільшення 

штатної чисельності структурних підрозділів з питань соціального захисту населення на 

забезпечення виконання ними відповідних функцій, які з року в рік зростають, врахувавши 

рекомендації депутатських комісій, керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 

З 01.01.2021 року внести зміни у штат структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради і викласти його у такій редакції: 

1. Вивести з штату сектору проведення виплат соціальних допомог, субсидій і пільг 

посаду спеціаліста І категорії. 

2. Ввести в штат посаду головного спеціаліста сектору проведення виплат соціальних 

допомог, субсидій і пільг. 

3. Вивести з штату сектору з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, пільги, 

компенсації посаду спеціаліста І категорії. 

4. Ввести в штат посаду головного спеціаліста сектору з координації суб’єктів, що 

надають соціальні послуги, пільги, компенсації . 

5. Головному бухгалтеру бухгалтерської служби (Г.Магомета) зробити розрахунок 

видатків на оплату праці . 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти на начальника відділу соціального 

захисту населення Коцур С.Б., голову бюджетної комісії Рика В.Л. 

Міський голова        Роксолана Джура



 

УКРАЇНА 
БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІВАНО - ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
вул.Січових Стрільців,4, м.Бурштин, Івано-Франківська область, 77111, тел.44-600 тел/факс (03438)46-260 

E-mail: vsznburshtyn@ukr.netКод ЄДРПОУ 39560155 

№ ____________  На № _______________ від 

Міському голові 

Роксолані Джурі 
ПОДАННЯ 

У зв’язку з великим об’ємом роботи, збільшенням кількості звернень громадян 

міста для призначення субсидій, покладанням функції перевірок достовірності інформації, 

поданої фізичними особами для проведення нарахування та отримання соціальних виплат, 

пільг, субсидій та інших виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджетів, стягнення незаконно отриманих коштів, суттєвим збільшенням 

кількості сімей, які потребують державної підтримки в оплаті житлово- комунальних 

послуг, надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка», надання направлень особам з інвалідністю на забезпечення технічними засобами 

реабілітації та ведення супровідної договірної документації, з великим навантаженням 

роботи на 1 людину, на виконання листа Мінсоцполітики України від 25.10.2018р. № 

20589/0/2-18/56 з метою забезпечення виконання в області на належному рівні державної 

соціальної політики щодо збільшення штатної чисельності структурних підрозділів з 

питань соціального захисту населення на забезпечення виконання ними відповідних 

функцій, які з року в рік зростають, з метою покращення роботи відділу прошу з 

01.01.2021 року внести зміни у штат структури відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради і викласти його у такій редакції: 

1. Вивести з штату сектору проведення виплат соціальних допомог, субсидій і пільг 

посаду спеціаліста І категорії. 

2. Ввести в штат посаду головного спеціаліста сектору проведення виплат соціальних 

допомог, субсидій і пільг. 

3. Вивести з штату сектору з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, пільги, 

компенсації посаду спеціаліста І категорії. 

4. Ввести в штат посаду головного спеціаліста сектору з координації суб’єктів, що 

надають соціальні послуги, пільги, компенсації . 

 

 

Начальник відділу 

соціального захисту населення      Світлана Коцур 

   

 

mailto:vsznburshtyn@ukr.net


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін в штат структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради» 

від 17 серпня 2020 р.                                                                                №  

Сектор організаційно-кадрової роботи та соціального обслуговування 

І.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Відповідно до подання начальника відділу соціального захисту населення «Про 

внесення змін в штат структури відділу соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради» у зв’язку з великим об’ємом роботи, збільшенням кількості звернень 

громадян міста для призначення субсидій, покладанням функції перевірок достовірності 

інформації, поданої фізичними особами для проведення нарахування та отримання 

соціальних виплат, пільг, субсидій та інших виплат, які здійснюються за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів, стягнення незаконно отриманих коштів, суттєвим 

збільшенням кількості сімей, які потребують державної підтримки в оплаті житлово- 

комунальних послуг, надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка», надання направлень особам з інвалідністю на забезпечення технічними 

засобами реабілітації та ведення супровідної договірної документації, з великим 

навантаженням роботи на 1 людину, на виконання листа Мінсоцполітики України від 

25.10.2018р. № 20589/0/2-18/56 з метою забезпечення виконання в області на належному 

рівні державної соціальної політики щодо збільшення штатної чисельності структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення на забезпечення виконання ними 

відповідних функцій, які з року в рік зростають, з метою покращення роботи відділу 

виникла необхідність в підготовці даного проекту рішення. 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є покращення роботи відділу соціального захисту 

населення. 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3.2. рішення міської ради від 31.05.2016року № 07/12-16«Про затвердження структури і 

штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих органів». 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. 

Прийняття рішення «Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 

31.05.2016 року № 07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» сприятиме покращенню роботи 

відділу соціального захисту населення. 

Доповідач: Начальник відділу соціального захисту населення 
 
 
Начальник відділу 

соціального захисту населення      Світлана Коцур 


