
 

 Проект рішення міської ради 

 

 

Від  12.01.2021                                                                                                          № 2422 

 

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» 

 

 

           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 31.05.2016 року № 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: 

 

II.Відділи та інші виконавчі органи ради 

 

Ввести посади 

 

 

2.2.Відділ культури, туризму  і зовнішніх зв’язків (з статусом юридичної  особи) 

 

Провідний спеціаліст -1 штатна одиниця 

  

2.10.Земельно-екологічний відділ 

 

Головний спеціаліст – 1 штатна одиниця 

 

           2. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на cектор кадрової 

роботи Бурштинської міської ради.  

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Надію Кицелу та завідувача сектору кадрової роботи Ірину Фітак. 

    

 

 

Міський голова                                                                                 Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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  _______________                                                                                            №_________ 

 

 Сектор кадрової роботи 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Відповідно до  звернень начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв`язків 

Тетяни Зорій  та начальника земельно-екологічного відділу Володимира Копаниці до 

міського голови Василя Андрієшина щодо введення додаткових посад, а саме: 

провідного спеціаліста відділу культури, туризму і зовнішніх зв`язків- 2 штатні 

одиниці;  

заступника начальника відділу та спеціаліста І категорії земельно-екологічного 

відділу 2 штатні одиниці 

 у зв’язку із створенням Бурштинської міської територіальної громади  та 

збільшенням навантажень   виникла необхідність в підготовці даного проекту рішення.   

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є налагодження  роботи   відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв`язків та земельно-екологічного відділу. 

 
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 культури, туризму і зовнішніх зв`язків та земельно-екологічного відділу. 

. 
 

 

 
Доповідач: завідувач сектору кадрової роботи Ірина Фітак. 

 

 

 

Завідувач сектору 

кадрової роботи                          Ірина Фітак 

 

 


