
Проект рішення  

Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

 

Від  14.04.2021                                  м.Бурштин                                                          № 2690 

 

 

Про затвердження структури і штатної чисельності  

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 

ст.26 та ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Постановою 

Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006р. «Про упорядкування структури  та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів», міська рада  

 

вирішила: 

 1.Затвердити структуру і штатну чисельність Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів в новій редакції згідно з додатком. 

2.Вважати такими, що втратили чинність: 

 - рішення міської ради № 07/12-16 від 31.05.2016р. «Про затвердження структури і 

штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих органів»; 

 - рішення міської ради № 04/34-17 від 29.06.2017р. «Про внесення змін в рішення 

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

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів»; 

 - рішення міської ради № 06/34-17 від 29.06.2017р. «Про затвердження 

(впорядкуванння) структури апарату відділу освіти  і науки Бурштинської міської ради»; 

 - рішення міської ради № 02/39-17 від 24.11.2017р. «Про внесення змін в рішення 

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

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів»; 

 - рішення міської ради № 05/42-17 від 20.12.2017р. «Про затвердження штатної 

чисельності та структури відділу соціального захисту населення (з статусом юридичної 

особи )  Бурштинської міської ради» в новій редакції»; 

 - рішення міської ради № 03/57-18 від 31.07.2018р. «Про внесення змін в рішення 

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

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів»; 

 - рішення міської ради № 13/68-19 від 22.02.2019р. «Про внесення змін та введення в 

штат структури відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради посади 

спеціаліста І категорії»; 

 - рішення міської ради № 14/68-19 від 22.02.2019р. «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»; 

           - рішення міської ради № 18/85-19 від 20.12.2019р. « Про внесення змін в структуру і 

штатну чисельність Бурштинської міської ради»; 

 - рішення міської ради № 04/103-20 від 30.09.2020р. «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»; 

 - рішення міської ради № 05/103-20 від 30.09.2020р. «Про внесення змін в штат 

структури відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради»; 



 - рішення міської ради № 07/105-20 від 22.10.2020р. «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»; 

 - рішення міської ради № 08/105-20 від 22.10.2020р. «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»; 

 - рішення міської ради № 07/1-20 від 25.11.2020р. «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»; 

 - рішення міської ради № 18/7-21 від 26.01.2021р. «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». 

 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Василя 

Андрієшина. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення  «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» 

 

від ________________                                                                                        №_________ 

 

 

 Сектор кадрової роботи 

 

 

                1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

 

Проект рішення міської ради, що вноситься на розгляд сесії міської ради, 

розроблений відповідно до пропозицій міського голови щодо затвердження структури 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів. 

У зв’язку із створенням Буршинської міської територіальної громади проведено 

аналіз обсягу повноважень органів місцевого самоврядування Бурштинської міської 

територіальної громади після приєднання. 

2.Правові аспекти 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування». 

3.Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація цього проекту буде здійснюватися в межах фонду оплати праці на 2021 

рік. 

4.Позиція зацікавлених органів 

Проект рішення стосується інтересів Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів. 

5.Прогноз результатів та соціальних наслідків 

Прийняття рішення дозволить підвищити ефективність виконання своїх 

повноважень виконавчими органами міської ради. 

 

Доповідач: міський голова Василь Андрієшин. 

 

 

 

 

Завідувач сектору кадрової роботи                Ірина Фітак 

 

                                          

 

 

 

 


