
Проект рішення  

 

Від  29.09.2020                                                                                                               № 2208 

 

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» 

 

 

           Розглянувши подання начальника відділу ведення державного реєстру виборців 

М.Коцура  «Щодо внесення змін  в штатний розпис відділу Державного реєстру виборців»  

та подання головного бухгалтера бухгалтерської служби І.Федунків подання щодо 

внесення змін в структуру бухгалтерської служби з метою впорядкування структури та 

загальної чисельності виконавчого органу міської ради для більш ефективної діяльності 

ради та її виконавчого комітету» відповідно до рішення міської ради від 31.05.2016року № 

07/12-16«Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та 

її виконавчих органів», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні », міська рада  

 

вирішила: 

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

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів» в розділи: 

 

IІ.Відділи та інші виконавчі органи ради 

2.10.Земельно-екологічний відділ 

Вивести посаду 

-  спеціаліста  І категорії – 2шт.од. 

Ввести посаду 

-головного спеціаліста- 2 шт.од. 

 

2.13.Сектор містобудування і архітектури 

Вивести посаду 

-  спеціаліста І категорії – 1шт.од. 

Ввести посаду 

-провідного спеціаліста- 1 шт.од. 

 

2.15.Служба у справах дітей 

Вивести посаду 

- провідного спеціаліста - 1шт.од 

-  спеціаліста І категорії – 1шт.од. 

Ввести посаду 

-головного спеціаліста - 1 шт.од. 

-провідного спеціаліста - 1 шт.од. 

 

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

завідувача сектору кадрової роботи міської ради І.Фітак.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Роксолана Джура 



 

 

 

 

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту 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» 

 

від   29 вересня 2020 р.                                                                                         №_________ 

 

 

 Сектор кадрової роботи 

 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Відповідно до подання начальника земельно-екологічного відділу В.Копаниці 

«Щодо внесення змін  в штатний розпис земельно-екологічного відділу » у зв’язку із 

значним збільшенням звернень громадян та веденням електронного документообігу,  

подання завідувача сектору містобудування  та архітектури Т.Білоокої «Щодо внесення 

змін  в штатний розпис сектору містобудування та архітектури »  та поданням начальника 

служби у справах дітей  С.Козар «Щодо внесення змін  в штатний розпис служби у 

справах дітей»  виникла необхідність в підготовці даного проекту рішення.   

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є покращення  роботи земельно-екологічного відділу, 

сектору містобудування та архітектури і  служби у справах дітей. 

 
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 31.05.2016 року № 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 

земельно-екологічного відділу, сектору містобудування та архітектури і  служби у справах 

дітей. 
 

 

 
Доповідач: завідувач сектору кадрової роботи Ірина Фітак. 

 

 

 

Завідувач бюджетного сектору 

кадрової роботи                          Ірина Фітак 

 

 

 


