
Проект рішення міської ради 

 

Від 07.102020                                                                                                              № 2217 

 

Про внесення змін в додаток дорішення міської  

ради від 31.05.2016 № 07/12-16 «Про  

затвердження структури і штатної чисельності  

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» 

зі змінами 

 

 

           Розглянувши подання начальника відділу у справах сім`ї,гендерної політики, 

молоді та спорту  «Щодо внесення змін  в штатний розпис відділуу справах сім`ї, 

гендерної політики  молоді  і спорту» М.Козар, відповідно дорішення міської ради від 

31.05.2016року № 07/12-16«Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» зі змінами, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні » міська рада  

 

вирішила: 

       1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016року № 07/12-16«Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів» зі змінами в розділ: 

 

IІ.Відділи та інші виконавчі органи ради 

 

2.5. Відділ у справах  сім`ї , гендерної політики, молоді та спорту 

Вивести посаду 

- провідного спеціаліста сектору сім`ї , гендерної політики відділу у справах  сім`ї , 

гендерної політики, молоді та спорту – 1 шт.од. 

Ввести посаду 

-головного спеціалістасектору сім`ї , гендерної політики відділу у справах  сім`ї , гендерної 

політики, молоді та спорту - 1 шт.од. 

 

 

       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р.Джуру та  

завідувача сектору кадрової роботи міської ради І.Фітак.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        РоксоланаДжура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 

31.05.2016 № 07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» зі змінами 

 

від 07.10.2020                                                                                                            №2217 

 

 

 Сектор кадрової роботи 

 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Розглянувши подання начальника відділу у справах сім`ї,гендерної політики, 

молоді та спорту  «Щодо внесення змін  в штатний розпис відділуу справах сім`ї, 

гендерної політики  молоді  і спорту» М.Козар у зв’язку із збільшенням функцій  відділу у 

справах сім`ї,гендерної політики, молоді та спорту  виникла необхідність в підготовці 

даного проекту рішення. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є покращення  роботивідділу у справах сім`ї,гендерної 

політики, молоді та спорту. 

 
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3.2. рішення міської ради від 31.05.2016року № 07/12-16«Про затвердження 

структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» зі 

змінами. 

 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердженнярішення. 

Прийняття рішення «Про внесення змін в додаток дорішення міської ради від 

31.05.2016 року № 07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» зі змінами сприятиме покращенню 

роботивідділу у справах сім`ї,гендерної політики, молоді та спорту. 

Різниця в посадовому окладі складає: 

379,50 грн. – місячний фонд; 

4554,00 грн. – річний фонд. 
 

 
Доповідач: завідувач сектору кадрової роботи Ірина Фітак. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору кадрової роботи     Ірина Фітак 

 

 

 

 

 


