
                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 
Від 04.11.2021                                       м. Бурштин                                   №647 
 

Про затвердження списку відповідальних осіб 

за здійснення контролю за інформацією, 

розміщеною на офіційному веб-сайті 

Бурштинської міської ради 

З метою забезпечення розміщення актуальної та достовірної інформації на офіційному 

веб-сайті Бурштинської міської ради, відповідно до Законів України «Про доступ до 

публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про 

захист інформації в автоматизованих системах»: 

1. Затвердити список відповідальних осіб за здійснення контролю за інформацією, 

розміщеною на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради (додається). 

2. Відповідальним особам здійснювати інвентаризацію інформаційних матеріалів на 

веб-сайті, вилучати неактуальну інформацію у розділах та підрозділах веб-сайту, а також 

контролювати своєчасне розміщення необхідної інформації на веб-сайті. 

3. Вважати такими, що втратили чинність наступні розпорядження міського голови:  

- від 28.05.2015 №124 «Про заходи щодо належного інформаційного наповнення веб-

сайту міської ради»,  

- від 18.12.2017 №522 «Про внесення зміни в п.1 розпорядження міського голови від 

11.01.2017 №2 «Про затвердження списку відповідальних осіб за підготовку та подання 

інформаційних матеріалів, внутрішніх документів та розміщення на офіційному веб-сайті  

Бурштинської міської ради»,  

- від 15.01.2019 №7 «Про внесення зміни в додаток №1 до  розпорядження міського 

голови від 18.12.2017 №522 «Про затвердження списку відповідальних осіб за підготовку та 

подання інформаційних матеріалів, внутрішніх документів та розміщення на офіційному 

веб-сайті  Бурштинської міської ради»,  

- від 11.01.2017 №2 «Про затвердження списку відповідальних осіб за підготовку та 

подання інформаційних матеріалів, внутрішніх документів для розміщення на офіційному 

веб-сайті Бурштинської міської ради». 

4. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти організаційний відділ 

(Олену Кравчишин). 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Надію Кицелу. 
 
 

Міський голова                                                  Василь АНДРІЄШИН 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА: 

Начальник організаційного відділу 

Олена Кравчишин      ________________ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Надія Кицела       ________________ 

 

Юридичний відділ      ________________ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови 

від_______ 2021 року №_____ 

 

 

Список відповідальних осіб за здійснення контролю за інформацією, 

розміщеною на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради 

 

№ 

п/п 
Відповідальний 

розпорядник інформації 
Посада відповідального розпорядника 

інформації 
Розділ на офіційному веб-сайті 

Бурштинської міської ради 

1. Кицела Надія Юліанівна керуюча справами виконавчого комітету 
- Підрозділ «Виконавчий комітет» 
- Проєкти рішень виконавчого комітету 
- Рішення виконавчого комітету 

2. Іванюк Роман Степанович секретар ради 
- Розділ «Депутати» 
- Проєкти рішень міської ради 
- Рішення міської ради 

3. 
Пундур Лілія Олексіївна 
 

головний бухгалтер фінансового відділу - Розділ «Міський бюджет» 

 4. 
 
Скибчук Лілія Ігорівна 
 

 
головний спеціаліст бухгалтерської служби 
 

- Розділ «Міський бюджет» 

5. Штогрин Яна Станіславівна 
завідувач сектору інвестиційної діяльності  та 
стратегічного розвитку управління економіки, 
праці та інвестиційної діяльності 

- Розділ «Інвестору» 
- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків)   

 
 
 
  6. Сьома Лариса Богданівна головний спеціаліст загального відділу 

- Підрозділ «Приймальня» 

 



 7. Фітак Ірина Петрівна 
начальник відділу кадрової роботи та військового 
обліку 

- Підрозділ «Структура» 
- Підрозділ «Очищення влади»  
- Підрозділ «Робочі комісії»  
- Розділ «Вакансії» 

 8. 
Кравчишин Олена 
Ярославівна  

начальник організаційного відділу 

- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 
«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків)  

- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 
до функціональних обов’язків)   

- Розділ «Бурштинська ТГ» 
- Розділ «Бурштин» 
- Розділ «Контакти»  
- Підрозділ «Місцеві вибори» 
- Розпорядження міського голови 
- Розділ «Програми міської ради» 
- Підрозділ «Робочі комісії»  
- Підрозділ «Відкриті дані» 
- Підрозділ «Онлайн-трасляції сесій» 

 

9. Гудзь Роман Романович 
головний спеціаліст з питань діяльності 
правоохоронних органів, оборонної та 
мобілізаційної роботи 

-  Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 
«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків)  

- Підрозділ «Безпечне місто» 
- Підрозділ «Поліцейська станція» 
- Підрозділ «Робочі комісії» 

 
 

 10. Борис Наталія Іванівна 
головний спеціаліст з питань учасників АТО та 

ООС 

- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Підрозділ «Національний меморіал «Герої не 

вмирають» 

 11. Навроцький Ігор Ігорович 
головний спеціаліст, енергоменеджер  відділу 

житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна 

- Розділ «ЖКГ» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків)  

-  

 12. 
Августин Світлана 

Михайлівна 
 

головний спеціаліст земельно-екологічного 

відділу 

- Розділ «Земельні відносини екологія» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Підрозділ «Робочі комісії» 

Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 
«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 



 13. 
Білоока Тетяна Іванівна 
 

начальник  сектору містобудування і архітектури 
 

- Розділ «Архітектура  містобудування» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 

 14. 

 
 
 
Содома Христина Олегівна 
 
 
 
 
 
 

Завідувач сектору з кадрової роботи 
 

- Розділ «Соціальний захист» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 

 
 
 

 15. Рега Аліна Сергіївна Провідний спеціаліст відділу освіти і науки 

- Розділ «Освіта» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 
 

 16. 
Шкарпович  Микола 
Васильович 

Головний спеціаліст відділу у справах молоді та 

спорту 
 

- Розділ «Молодіжна політика. Спорт» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 
 

 17. Короткова Анна Олегівна 
Головний спеціаліст відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків  

 

- Розділ «Культура.Туризм» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 
 

18. Кравець Ольга Миколаївна Головний спеціаліст служби у справах дітей 

- Розділ «Соціальний захист» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 
  



   19 
Видай Світлана 
Олександрівна 

Начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 

- Розділ «ЦНАП» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 

 

   20. Назар Марія Степанівна Начальник відділу економіки та промисловості 

- Підрозділ «Регуляторна політика»,  
- Підрозділ «Державні закупівлі» 
- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Розділ «Інвестору»  
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 
 

 

   21. 
Петрів Лариса 
Володимирівна 

Архіваріус архівного відділу 

- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 

-  
 

 

   22. 
Пергельський Андрій 
Петрович 

Головний спеціаліст юридичного відділу 

- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 
до функціональних обов’язків)   

- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 
«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 

 

 

   23. Яцинович Мар’яна Сергіївна 
Головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій  та цивільного захисту 

- Підрозділ «Робочі комісії» 
- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 

до функціональних обов’язків)   
- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 

«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 

 

 

   24. 
Петровська Галина 
Богданівна 

Головний спеціаліст відділу ведення державного 
реєстру виборців 

- Блок «Міський порадник» (інформація, відповідно 
до функціональних обов’язків)   

- Блоки «Новини та публікації», «Оголошення», 
«Анонси» (інформація, відповідно до 
функціональних обов’язків) 

- Підрозділ «Місцеві вибори» 
-  
-  

 

 

 


