
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                                                

Від    04 березня   2016 року                                                                             № 10 /07 - 16 

м. Бурштин 

 
Про внесення змін в рішення міської ради № 20/54-15 
від 29.05.2015 року  «Про затвердження 
штатної чисельності віддділу соціального захисту 

населення (з статусом юридичної особи 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, 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», враховуючи рішення міської 
ради №05/63-15 від 21 жовтня 2015 року «Про внесення змін у структуру штатного 
розпису відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради на 2016 рік», 
міська рада  

вирішила: 

 

1. Внести зміни в абзац 5 п.1 рішення міської ради № 20/54-15 від 29.05.2015 року 

«Про затвердження штатної чисельності відділу соціального захисту населення 

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

органів» - сектор прийому, призначення соціальних допомого і субсидій - та 

викласти його в такій редакції:   
Сектор прийому громадян   

Завідувач сектору – 1 шт. од. 
Головний спеціаліст – 1 шт. од.   

Сектор призначення соціальних допомог і субсидій   
Завідувач сектору – 1 шт. од. 
Головний спеціаліст – 1 шт. од. 
Спеціаліст I кат. – 1 шт. од.  

 
2. Абзац 5 п.1 рішення міської ради № 20/54-15 від 29.05.2015 р. «Про 

затвердження штатної чисельності відділу соціального захисту населення (з статусом 
юридичної особи) Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» та п.1.5 рішення 
Бурштинської міської ради №05/63-15 від 21 жовтня 2015 року «Про внесення змін у 



структуру штатного розпису відділу соціального захисту населення Бурштинської міської 
ради на 2016 рік» вважати такими, що втратили чинність.  
 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 
Бурштинської міської ради з питань гуманітарної політики І.Мазур та заступника міського 
голови Н. Кицелу.  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Роксолана Джура 
  

 

 


