
проект рішення 

Від 27 серпня 2020 року                                                                                         № 2183 

Про перейменування відділу 

у справах молоді і спорту 

у відділ у справах сім’ї, 

гендерної політики, молоді та спорту  

Бурштинської міської ради 

 

 

 Відповідно до ст. 25, 26  ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 573  

«Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді», враховуючи рекомендації комісії з питань гуманітарної політики міська рада: 

вирішила: 

 

1. Перейменувати відділу справах молоді і спортуу відділ у справах сім’ї,гендерної 

політики, молоді та спорту.  

2. Затвердити Положення про відділ у справах сім’ї,гендерної політики, молоді та 

спорту в новій редакції. 

3. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 р. №07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів» в п.2.5 вивести посади: 

 начальник відділу у справах молоді і спорту в начальник відділу у справах 

сім’ї,гендерної політики, молоді та спорту.  

 головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту в головний спеціаліст 

відділу у справах сім’ї,гендерної політики, молоді та спорту. 

 провідний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту в провідний 

спеціаліст відділу у справах сім’ї,гендерної політики, молоді та спорту. 

            Ввести посади: 

 начальник відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту,  

 головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту, 

 провідний спеціаліст відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту,  

 завідувач сектору сім’ї, гендерної політики Відділу у справах сім’ї, гендерної 

політики, молоді та спорту, 

 головний спеціаліст сектору сім’ї, гендерної політики Відділу у справах сім’ї, 

гендерної політики, молоді та спорту. 

     4.    Рішення від 28.11.2014  №08/47-14 про затвердження Положення про відділ у 

справах молоді та спорту Бурштинської міської ради вважати таким, що втратило 

чинність. 

 

Міський голова                                                                                РоксоланаДжура  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:                                                                       Марія Козар 

 

 

Заступник міського голови                                                 Надія  Кицела 

 

 

Начальник фінансового відділу                                         Ольга Петровська 

 

 

Головний бухгалтер                                                              Іванна Федунків 

 

 

Начальник юридичного відділу                                         Марія Михайлишин  


