
ПРОЕКТ 

Рішення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

Від 13.10.2021                                       м.Бурштин                                       №  3336 

Про присвоєння  рангу посадової особи  

місцевого самоврядування старостам 

Бурштинської територіальної громади 

 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розвитку інституту старост» та статтей 14, 15 Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування», Бурштинська міська рада 

вирішила: 

1. Присвоїти Вербовському С.П., старості села Дем`янів  Бурштинської 

територіальної громади 11  ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п`ятої  

категорії посад. 

2. Зберегти Борису І.С. старості села Коростовичі,  Куропатники Бурштинської 

територіальної громади 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування по за межами 

п`ятої категорії посад. 

 3.Зберегти Николяк Я.Я. старости села Насташине, Куничі  Бурштинської 

територіальної громади 9    ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п`ятої  

категорії посад. . 

4. Зберегти Гаврилишину А.В. старості села Озеряни, Слобода Бурштинської 

територіальної громади 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування по за межами 

п`ятої категорії посад. 

5.Зберегти Харів О.Я. старості села Старий Мартинів, Різдвяни  Бурштинської  

територіальної громади 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування  по за межами 

п`ятої категорії посад. 

6. Зберегти Кропельницькому М.О. старості села  Тенетники, Новий Мартинів 

Бурштинської територіальної громади 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування по 

за межами п`ятої категорії посад. 

7. Зберегти Мазурику Б.М. старості села Задністрянське Бурштинської 

територіальної громади 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п`ятої  

категорії посад. 

8.Присвоїти Ріжко О.М. старості села Бовшів Бурштинської територіальної громади 

11 ранг посадової особи в межах п`ятої категорії посад місцевого самоврядування. 

9.Присвоїти Копаниці С.М. старості села  Сарники, Діброва, Заливки  Бурштинської 

територіальної громади 11  ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п`ятої 

категорії посад. 



10.Присвоїти Кліщ Л.І. старості села Юнашків  Бурштинської територіальної 

громади 11 ранг посадової особи в межах п`ятої категорії посад місцевого самоврядування. 

11.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на начальника відділу 

кадрової роботи та військового обліку І.Фітак. 

Міський голова                                                                                           Василь Андрієшин 

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення  «Про присвоєння  рангу посадової особи місцевого 

самоврядування старостам Бурштинської територіальної громади» 
 

від ________________                                                                                                   №_________ 

 

 Відділ кадрової роботи та військового обліку 

 

   1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Проеком рішення Бурштинської міської ради пропонується присвоїти  старостам 

Бурштинської територіальної громади  ранги посадових осіб місцевого самоврядування в 

межах п`ятої категорії посад відповідно до прийнятого Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» та статей 14 та 15 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» . 

2.Правові аспекти 

Проект рішення Бурштинської міської ради пропонується  ухвалити  у відповідності 

до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розвитку інституту старост» та статей 14 та 15 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування». 

Відповідно до  статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» посада  старости  належить до п`ятої категорії посад в органах місцевого 

самоврядування, а відповідно до статті 15 цього ж Закону ранги старостам присвоюються 

рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад. 

При прийнятті на службу  в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги 

у межах відповідної категорії посад. Встановлюються такі ранги  посадових осіб місцевого 

самоврядування особам, які займають   посади ,віднесені до п`ятої категорії, може бути 

присвоєно 11,10,9 ранг. 



3.Опис цілей і завдань, основних положень проекту, а також очікуваних  соціально-

економічних, правових та інших наслідків для територіальної громади.  

Проект рішення Бурштинської міської ради пропонується  ухвалити  з метою 

виконання вимог статей 14 та 15 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

Доповідач: начальник відділу кадрової роботи та військового обліку Ірина Фітак.  

 

 

Начальник відділу кадрової роботи 

та військового обліку                                                 Ірина Фітак 

 

 


