
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 лютого 2022 року                                                                                      № 07/28-22 

м.Бурштин 
 

Про внесення змін до Положення про Управління 

економіки, праці та інвестиційної діяльності 
Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням  
міської ради від 28.01.2022 № 10/26-22 
 

 

Відповідно  до  статтей 25,26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши пропозиції начальника Управління економіки, праці та інвестиційної 
діяльності  Бурштинської міської ради, врахувавши рекомендації постійної комісії з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 
етики та регламенту, міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Внести зміни до  Положення про Управління економіки, праці та інвестиційної 
діяльності Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2022 
№10/26-22, а саме: 

1.1. підпункт 4.1.3 Положення викласти у наступній редакції: 
«4.1.3. розробляє проект програми соціально-економічного розвитку територіальної громади і 
подає його на затвердження міської ради»; 

1.2. підпункт 4.1.9  Положення викласти у наступній редакції: 
«4.1.9. вносить пропозиції на засідання виконавчого комітету щодо встановлення зручного 
для населення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового 
обслуговування»; 

1.3. підпункт 4.3.12 Положення викласти у наступній редакції: 
«4.3.12. здійснює контроль за дотримання  роботодавцями соціального захисту працівників, 
зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, надає консультації щодо 
якісного проведення атестації робочих місць»; 

1.4. підпункт 4.3.17 Положення викласти у наступній редакції: 
«забезпечує дотримання виконання заходів з реалізації Генеральної угоди, приймає участь в 
колективних переговорах з укладання територіальної угоди, організовує в межах компетенції 
їх виконання»; 

1.5. підпункт 5.3.2. Положення викласти у наступній редакції: 
 «5.3.2. розробляє посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між 
ними». 

2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника Управління 
економіки, праці та інвестиційної діяльності Олега Скриника. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально- кономічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови Ростислава Стаська. 
 

 

      Міський голова                                                                             Василь АНДРІЄШИН 


