
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2021 року                                                                                      № 03/22-21 

м.Бурштин 

  

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» 

 

З метою впорядкування структури та загальної чисельності виконавчого органу 

міської ради для більш ефективної діяльності ради та її виконавчого комітету», 

розглянувши доповідну записку начальника відділу «ЦНАП» Світлани Видай від 

23.10.2021 р. №33/10-26, відповідно 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», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

вирішила: 

1. Внести зміни 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» в розділи, а саме: 

 

ВИВЕСТИ:  
з розділу І.Апарат міської ради та виконавчого комітету 

1.4.Організаційний відділ 

Начальник відділу - 1 штатна одиниця. 

Провідний спеціаліст - 1 штатна одиниця. 

Системний адміністратор - 2 штатні одиниці. 

 

ВВЕСТИ: 

в розділ І.Апарат міської ради та виконавчого комітету 

1.3. Загальний відділ 

Провідний спеціаліст - 1 штатну одиницю  

1.4. Відділ цифрової трансформації та інформаційної політики 

Начальник відділу - 1 штатна одиниця. 

Головний спеціаліст -1 штатна одиниця. 

Провідний спеціаліст -1 штатна одиниця. 

 

в розділ II. Управління, відділи та інші виконавчі органи ради 

2.8. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Адміністратор - 2 штатні одиниці. 

Прибиральниця службових приміщень -1 штатна одиниця. 



            2. Затвердити п.2.2 Відділ соціального захисту населення (зі статусом юридичної 

особи), в новій редакції: 

 

 2.2. Відділ соціального захисту населення (зі статусом юридичної 

особи) 

Штатні 

одиниці 

 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 

   

 2.2.5.Сектор обробки документів та призначення соціальних 

допомог і субсидій  

 

 Завідувач сектору  1 

 Головний спеціаліст   3 

   

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

послуги, пільги, компенсації 

 

 Завідувач сектору 1 

 Головний спеціаліст 2 

   

 2.2.7. Сектор організаційної роботи та соціального 

обслуговування одиноких громадян похилого віку 

 

 Завідувач сектору 1 

 Головний спеціаліст 1 

 Соціальний робітник 13 

   

 Всього 29 

 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на відділ кадрової 

роботи та військового обліку (Ірині Фітак).  

4. Фінансовому відділу (Ользі Петровська) передбачити кошти для фінансування. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

     Міський голова                                                                             Василь АНДРІЄШИН 


