
Проект рішення  

Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

 

Від  30.04.2021                                   м.Бурштин                                                          № 2752 

 

 

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. 

 

 

 

 

Провідний спеціаліст  

сектору кадрової роботи                                                                                 Іванна Андрухів 

 

                                          

 

 

 



                                              Додаток 

                                                                          до рішення міської ради 

                                                                            №___________від_______ 

 

 
Структура і штатна чисельність 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів 

 
 Назва відділів  та посад Чисельність 

 І. Апарат міської ради  та виконавчого комітету  

 1.1. Керівництво ради і виконавчого комітету  

 Міський голова     1 

 Перший заступник міського голови  1 

 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 2 

 Секретар ради 1 

 Керуюча справами виконкому  1 

 Cтароста 10 

 Всього 16 

   

 1.2.  Бухгалтерська служба                 

 Головний бухгалтер                  1 

 Головний спеціаліст 3 

 Всього 4 

   

  

1.3. Загальний відділ 

 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Секретар керівника    1 

 Діловод 10 

 Всього 13 

   

 1.4. Організаційний відділ  

 Начальник відділу 1 

 Провідний спеціаліст  1 

 Системний адміністратор 2 

 Всього 4 

   

 1.5. Відділ кадрової роботи та військового обліку  

 Начальник відділу 1 

 Провідний спеціаліст  1 

 Провідний спеціаліст  з військового обліку 1 

 Всього 3 

   

 1.6.Юридичний відділ   

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 2 

 Всього: 3 

 Всього  по апарату : 43 



 ІІ. Управління, відділи та інші виконавчі органи ради  

 2.1. Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності  

 Начальник управління 1 

   

 2.1.1. Відділ економіки і промисловості  

 Заступник начальника управління - начальник відділу  1 

 Головний спеціаліст 1 

 2.1.1.1. Сектор з питань праці  

 Завідувач сектору 1 

 Головний спеціаліст 1 

   

 2.1.2. Cектор інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку   

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

   

 Всього 7 

   

 2.2. Відділ соціального захисту населення (з статусом юридичної  

особи) 

 

 2.2.1.Апарат управління  

 Начальник відділу 1 

 Заступник начальника відділу 1 

   

 2.2.2.Сектор бухгалтерського обліку і фінансової звітності  

 Завідувач сектору, головний бухгалтер  1 

 Головний спеціаліст 1 

   

 2.2.3.Сектор проведення виплат соціальних допомог, субсидій і 

пільг 

 

 Завідувач сектору 1 

 Головний спеціаліст 2 

   

 2.2.4.Сектор прийому громадян   

 Завідувач сектору 1 

 Головний спеціаліст 1 

   

 2.2.5.Сектор призначення соціальних допомог і  субсидій  

 Завідувач сектору  1 

 Головний спеціаліст   2 

   

 2.2.6.Сектор з координації суб’єктів, що надають соціальні 

послуги, пільги, компенсації 

 

 Завідувач сектору 1 

 Головний спеціаліст 2 



 2.2.7.Сектор організаційно-кадрової роботи  та соціального 

обслуговування 

 

 Завідувач сектору 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Соціальний робітник 14 

 2.2.8.Головний спеціаліст АТО і ООС 1 

   

 Всього 32 

   
 2.3. Відділ у справах  молоді та спорту  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 2 

 Всього 3 

   

 2.4. Земельно-екологічний відділ  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 4 

 Всього 5 

   

 2.5. Відділ ведення Державного реєстру виборців  

 Начальник відділу  1 

 Головний спеціаліст  2 

 Всього 3 

   

 2.6. Відділ  житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна 

 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст, енергоменеджер 1 

 Провідний спеціаліст                        1 

 Всього  3 

   

 2.7. Архівний відділ (з статусом юридичної  особи)  

 Начальник відділу 1 

 Архіваріус 1 

 Всього 2 

   
 2.8. Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

 Начальник    1 

 Заступник начальника(адміністратор) 1 

 Адміністратори  3 

   

 2.8.1. Сектор реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації 

місця проживання фізичних осіб  за місцем проживання 

 

 Завідувач сектору 1 

 Інспектор 1 

  

Всього 

 

7 



 2.9. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень, юридичних осіб  та фізичних осіб- підприємців та 

громадських формувань 

 

 Начальник відділу, державний реєстратор 1 

 Державний реєстратор 2 

 Всього 3 

   

 2.10. Сектор містобудування і архітектури  

 Завідувач сектору, головний архітектор міста  1 

 Провідний спеціаліст 1 

 Всього 2 

   

 2.11. Служба господарського забезпечення   

 Завідувач господарством 1 

 Прибиральниця службових  приміщень    2 

 Водій  1 

 Всього 4 

   

 2.12. Служба  у справах дітей(з статусом юридичної  особи)  

 Начальник служби 1 

 Головний спеціаліст                        1 

 Провідний спеціаліст  1 

 Всього  3 

   

 2.13. Фінансовий відділ  (з статусом юридичної  особи)  

 Начальник відділу 1 

 Головний бухгалтер 1 

 2.13.1. Бюджетний сектор  

 Завідувач сектору 1 

 Головний спеціаліст 1 

 2.13.2. Сектор доходів та економічного аналізу  

 Завідувач сектору 1 

 Головний  спеціаліст 1 

 Всього 6 

   

 2.14. Відділ культури , туризму і зовнішніх зв`язків (з статусом 

юридичної  особи) 

 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Провідний спеціаліст 2 

 Всього 4 

   

 2.15. Відділ освіти і науки (з статусом юридичної  особи)  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Провідний спеціаліст 2 

 Секретар керівника 1 

  

Всього 

 

5 



 2.16. Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

1 

   

 2.17. Головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів , оборонної та мобілізаційної роботи                                                                            

1 

   

 2.18. Головний спеціаліст – фахівець з публічних закупівель 1 

   

 Всього по відділах 92 

   

 Загальна кількість 135 

   

   

 

 

 

 


