
 

Проект рішення 
 

 

Від «29» травня 2017 р.                               № 691 

 

Про затвердження (впорядкування)  

структури апарату  

відділу освіти і науки  

Бурштинської міської ради 

 

 

  З метою впорядкування структури та штату відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради, враховуючи рішення Бурштинської міської ради    

№15/46-14 від 24.10.2014р. “Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів",  №07/50-15 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”,  №07/51-15 від 04.02.2015 р. “Про затвердження 

чисельності структурного підрозділу відділу освіти і науки”, керуючись 

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити (впорядкувати) структуру апарату відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради та викласти його в такій редакції: 

№ 

з/п 

Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних посад 

1 Апарат відділу:  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Провідний спеціаліст 2 

 Секретар керівника 1 

 Всього: 5 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії 

ради з гуманітарної політики І.Мазур та заступника міського голови 

Н.Кицелу. 

 

Міський голова                                                                                           Р. Джура 

 
Підготувала                  ____________   Л.Човган 

 

Начальник відділу 

освіти і науки                ___________   І.Томин 

 

Профільний заступник ___________  Н.Кицела 

 

Фінансовий  відділ     ____________ 

 

Юридичний відділ     _____________ 



                            

                                                               
Україна 

Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 
вул. Будівельників, 2, м.Бурштин, Івано-Франківськоїобласті, 77111 тел. 4-49-36 тел./факс/  03438  4-62-60 

E-mail: naukaosvita@gmail.com КодЄДРПОУ 39571261 

 

№ 286/01-16 від 29.05.2017 р. 
На № _______  від “___”_________2017р. 

                                                                    

 
 

                                                                                      Міському голові  м.Бурштин 

                                                                                   Р. Джурі 

 

 

    У зв’язку із виявленням невідповідності  посади секретаря відділу освіти і 

науки  Романів І.М. та тарифної ставки у штатному розписі, затвердженому 

рішенням Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 22.04.2016 

року №08/10-16 «Про затвердження (впорядкування) штатного розпису відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради», додатоку 55 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, схемі  посадових окладів 

службовців апарату (секретаріату) органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів, відділ освіти і науки просить затвердити структуру апарату відділу 

освіти і науки зі змінами, а саме назву посади «секретар» змінити на назву 

посади «секретар керівника». 

 

Начальник відділу освіти і науки                                                                  І.Томин 

        

 Вик. Л.Й.Човган 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


