
 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 

року № 31/12-21  «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів» 

 

від  _______________                                                                                            №_________ 

 

 Відділ кадрової роботи та  

військового обліку 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Відповідно до службових записок: 

 начальника відділу «ЦНАП»  Світлани Видай від 23.10.2021 р. №33/10-26 до 

міського голови Василя Андрієшина щодо введення однієї штатної одиниці прибиральниці 

службових приміщень ЦНАП; 

 

 начальника організаційного відділу Олени Кравчишин  до міського голови Василя 

Андрієшина щодо  перетворення організаційного відділу  у відділ цифрової трансформації  

та інформаційної політики, а саме: 

виведення  

п.1.4. Організаційний відділ   

Начальник відділу-1 штатна одиниця. 

Провідний спеціаліст-1 штатна одиниця. 

Системний адміністратор-2 штатні одиниці. 

та введенням  

п.1.4. Відділ цифрової трансформації та інформаційної політики 

Начальник відділу -1 штатна одиниця. 

Головний спеціаліст-1 штатна одиниця. 

Провідний спеціаліст-1 штатна одиниця. 

1.3. Загальний відділ 

Провідний спеціаліст-1 штатна одиниця; 

 

 начальника відділу соціального захисту населення Світлани Коцур  до міського 

голови Василя Андрієшина щодо внесення змін в структуру відділу соціального захисту 

населення, а саме затвердженням структури відділу у новій редакції із такими змінами: 

- виведенням двох штатних одиниць  та введенням їх у відділ ЦНАП; 

-об`єднанням двох секторів прийому громадян  та призначення соціальних допомог 

і субсидій у сектор обробки документів та призначення соціальних допомог і субсидій; 

-введенням посади головного спеціаліста АТО І ООС у сектор з координації 

суб`єктів, що надають соціальні послуги, пільги, компенсації; 

-перейменуванням сектору організаційно-кадрової роботи та соціального 

обслуговування на сектор організаційної роботи та соціального обслуговування одиноких 

громадян похилого віку виникла необхідність в підготовці даного проекту рішення.   

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є налагодження  роботи відділу ЦНАП по наданню 

соціальних послуг та з дотриманням  всіх карантинних заходів. Створення відділу цифрової 

трансформації та інформаційної політики  дасть можливість взяття  участі у державних 

програмах щодо цифрової трансформації чи грантових конкурсах та змогу комунікувати з 

Міністерством цифрової трансформації стосовно одержанням методичної допомоги. 

 

 



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 21.05.2021року № 31/12-21«Про затвердження структури і 

штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих органів». 

 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.  

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

21.05.2021року № 31/12-21 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» сприятиме покращенню належної 

роботи відділу ЦНАП 

щодо надання соціальних послуг  та створення  відділу цифрової трансформації та 

інформаційної політики дасть можливість забезпечити розвиток цифрових технологій в 

громаді, створенням комфортних електронних сервісів та цифрової інфраструктури. 

 

 
Автор проекту: начальник відділу кадрової роботи та військового обліку Ірина Фітак. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи 

та військового обліку                     Ірина Фітак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


