
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

Від 29 травня  2015 р.                                                                          №  20/54-15 

м.Бурштин 

 

 Про затвердження штатної чисельності  

відділу  відділ  соціального захисту населення 

 ( з статусом   юридичної особи)    Бурштинської  

міської ради та її виконавчих органів» 

 

З метою впорядкування структури та загальної   чисельність  відділу   соціального  

захисту населення  ( з статусом   юридичної особи)   виконавчого органу міської ради для 

більш ефективної діяльності ради та її виконавчого комітету ,керуючись Постановою 

Верховної Ради України № 864-VІІ від 11.03.2014 р. «Про віднесення міста Бурштин 

Галицького району Івано-Франківської області до категорії міст обласного значення»п.5 

ч.1 ст.26 та п.6 ч.3 ст.42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету  Міністрів України №688 «Про внесення змін  до постанови  

Кабінету  Міністрів України від 3 грудня 1997 р. №1349»,  міська  рада   

 

                                                  вирішила: 

 

       1.Затвердити    штатну   чисельність  відділу   соціального  захисту населення 

 ( з статусом   юридичної особи)    Бурштинської  міської ради та її виконавчих органів в 

кількості 21   

 

Начальник  відділу  -  1 шт.од. 

Заступник  начальника  -  1 шт.од.  

Провідний спеціаліст – 1 шт.од.  

Оператор комп’ютерного набору-1 шт.од. 

 

Сектор  бухгалтерського обліку і фінансової  звітності 
Завідувач сектору  - 1 шт.од.  

Головний  спеціаліст – 1 шт.од. 

 

Сектор  проведення виплат соціальних допомог, субсидій і пільг 

Завідувач сектору  - 1 шт.од.  

Головний спеціаліст-1 шт.од. 

Спеціаліст 1 категорії - 1 шт.од.  

 

 Сектор   прийому, призначення соціальних допомог  і  субсидій 

Завідувач сектору  - 1 шт.од.  

Головний спеціаліст  – 2 шт.од. 

Спеціаліст  1 категорії - 1 шт.од.  

 



 

Сектор з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги , пільги, компенсації 

Завідувач сектору  - 1 шт.од.  

Головний спеціаліст – 1 шт.од. 

Спеціаліст І категорії – 1 шт. од. 

 

Сектор соціального обслуговування одиноких громадян 
Завідувач сектору  - 1 шт.од.  

 Соціальні працівники - 2 шт.од. 

 

Сектор з питань праці, , контролю за правильністю призначення пенсій, субсидій, 

соціальних   допомог  та зв’язків з громадськістю 

 Завідувач сектору  - 1 шт.од.  

Головний спеціаліст (державний соціальний інспектор)  - 1шт.од. 

Всього – 21 шт.од. 

2. Вважати таким, що втратив чинність п.2.4. рішення міської ради № 15/46-14 від 

24.102014 р. «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів»,  №02/48-14  від 17.12.2014 р. Про внесення змін в 

рішення міської ради № 15/46-14 від 24.10.2014 р. «Про затвердження структури і 

штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» та №07/50-15 

від 26.01.2015 р. від 26.01.2015 р. Про внесення змін в рішення міської ради № 15/46-14 

від 24.10.2014 р. «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів». 

3.Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                         П.Курляк 

 

 

 

 

 

 


