
                                                                                      
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від   16.10.2019р.                               м.Бурштин                                                     № 681 

 

 

 

«Про затвердження складу 

Міської робочої групи  

по легалізації заробітної плати  

та зайнятості населення» 

 

     На виконання рекомендацій головного управління Пенсійного фонду України в Івано-

Франківській області, у зв'язку з кадровими змінами та з метою впорядкування 

чисельності членів Міської робочої групи по легалізації заробітної плати та зайнятості 

населення: 

 

1.Затвердити Міську робочу групу по легалізації заробітної плати та зайнятості 

населення у новому складі: 

1.Джура Роксолана Олександрівна  - міський голова,  голова Міської робочої групи. 

2.Коцур Світлана Богданівна  - начальник відділу соціального   захисту населення, 

заступник голови Міської робочої групи.  

3.Кайдан Лілія Романівна -   завідувач сектору  з питань праці, контролю за правильністю 

призначень пенсій,соціальних допомог,субсидій та зв'язків з громадськістю, 

секретар Міської робочої групи. 

Члени Міської робочої групи: 

І. Кудляк - головний державний ревізор-інспектор Галицького відділення Калуської ОДПІ. 

(за згодою)  

О.Бартків - заступник начальника управління – начальник Галицького відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян 

головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області  

(за згодою). 

Н.Кицела - заступник міського голови 

М.Назар - начальник відділу економіки та промисловості міської  ради  

О.Петровська - начальник фінансового відділу  міської  ради.  

М.Михайлишин - начальник юридичного відділу Бурштинської міської  ради.  

І.Томин - начальник відділу овіти і науки міської ради. 

С.Сопільняк – головний лікар КО Бурштинська центральна міська лікарня. 

 

2. Розпорядження від 13.06. 2016 року № 181 про внесення змін в п.1 розпорядження 

міського голови від 07.12.2015 р.№319 «Про створення Міської робочої групи 

Бурштинської міської ради по легалізації заробітної плати та зайнятості населення» 

; 



   розпорядження від 21.03.2017 року № 90 про внесення змін в п.1 розпорядження 

міського голови від 13.06.2016 р.№181«Про створення Міської робочої групи 

Бурштинської міської ради по легалізації заробітної плати та зайнятості населення»; 

   розпорядження від 14.05.2018 року №218 про внесення змін в п.1 розпорядження 

міського голови від 21.03.2017 р.№90 «Про створення Міської робочої групи 

Бурштинської міської ради по легалізації заробітної плати та зайнятості населення»; 

   розпорядження від 06.06.2018 р. № 259 про внесення змін в п.1 розпорядження міського 

голови від 14.05.2018 р.№ 218 про створення Міської робочої групи Бурштинської міської 

ради по легалізації заробітної плати та зайнятості населення»; 

   розпорядження від 11.02.2019 р.№63 про внесення змін в абзац 2 п.2 розпорядження 

міського голови від 06.06.2018 р. № 259«Про створення Міської робочої групи 

Бурштинської міської ради по легалізації заробітної плати та зайнятості населення», 

вважати такими, що втратили чинність.  

   п.1 розпорядження від 07.12.2015 р.№319 «Про створення Міської робочої групи по 

легалізації заробітної плати та зайнятості населення»,вважати таким, що втратив чинність. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                   Роксолана Джура 


