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ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

08 квітня   2015 року                                                                              №11/53-15                                                                                                     

м.Бурштин 

 

Про внесення змін в розділ 4  

« Керівництво відділу» Положенння 

про фінансовий відділ Бурштинської 

міської ради.  

 

 Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  міської ради 

Петровської О.І.  про внесенння змін в розділ 4 «Керівництво відділу» Положенння про 

фінансовий відділ міської ради ( затверджено рішеннням міської ради № 01/48-14 від 17 

грудня 2014 року), враховуючи рекомендації постійних комісій міська рада 

 

вирішила: 

 

 1.Внести зміни в розділ 4 «Керівництво відділу» Положенння про 

фінансовий відділ Бурштинської міської ради затвердженого рішеннням міської ради № 

01/48-14 від 17 грудня 2014 року та викласти його в такій редакції: 

 4. Керівництво відділу: 

 4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсеій 

основі чи за іншою процедурою, передбаченою Законом України « Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та звільняється з посади розпорядженнням міського голови. 

 4.2. На посаду начальника відділу призначається особа з повною вищою 

освітою і стажем праці  в органах місцевого саморядування ( державної служби) або в 

галузі фінансів не менше 5 років. 

 4.3. Начальник відділу: 

 4.3.1. Безпосередньо підпорядкований Бурштинському міському голові та 

заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 4.3.2. Здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за 

виконаннян покладених на відділ завдань, визначає завданння і розподіляє обов язки між 

працівниками відділу, забезпечує підвищенння кваліфікації. 

 4.3.3. Створює умови для нормальної роботи, забезпечує їх приміщенням, 

телефонним звязком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання 

документів. 

 4.3.4. Призначає своїм наказом на посади на конкурсній ( за рекомендаціями 

конкурсної комісії відділу) основі чи за іншою процедурою, передбаченою Законом 

України « Про службу в органах місцевого самоврядування» та звільняє з посади 

працівників відділу. Видає в межах своєї компетенції інші накази, організовує і 

контролює їх виконанння. 

 4.3.5. Затверджує Положенння про структурні підрозділи і функціональні 

обов язки працівників відділу, плани робіт. 



 

              2. Начальнику фінансового відділу міської ради ( О.Петровській)  здійснити 

реєстрацію змін зазначених в п.1 даного рішенння в реєстраційній службі Галицького 

РУЮ. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головів постійних 

комісій ради з питань бюджету  та економічного розвитку  М.Коцура та гуманітарної 

політики В. Василика.   

 

 

 

 

                         Міський голова                                                              П.Курляк                                      

 

 


