
Рішення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

від 16.03.2023                                       м. Бурштин                           № 5082 

                                                     

 

 Про внесення змін в додаток до рішення міської  

ради від 22.12.2022 року № 10/42-22 «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 службові записки начальника загального відділу М.Яцик та начальника 

відділу житлово-комунального господарства і обліку комунального майна І.Герт від 

22.03.2023 р., відповідно до рішення міської ради від 22.12.2022 року № 10/42-22 «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  22.12.2022 року № 10/42-22 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів»  в розділи, а саме: 

 

з розділу I. Апарат міської ради та виковавчого комітету 

п. 1.3.Загальний відділ 

ВИВЕСТИ:  

Провідний спеціаліст-1 штатна одиниця. 

ВВЕСТИ : 

Головний спеціаліст-1 штатна одиниця. 

 

з розділу II. Управління, відділи та інші виконавчі органи ради 

ВИВЕСТИ:  

п.2.2 Відділ соціального захисту населення (з статусом юридичної особи) 

2.2.3.Бухгалтерська служба 

Головний спеціаліст -1 штатна одиниця 

 

ВВЕСТИ : 

п. 2.6.Відділ житлово-комунального господарства і обліку комунального майна 

Головний спеціаліст-1 штатна одиниця. 

 

           3. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на відділ кадрової 

роботи та військового обліку(І.Фітак)  .  

 

 4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

    

 

 

Міський голова                                                                                        Василь АНДРІЄШИН 

 

 



 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

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

22.12.2022 року № 10/42-22 «Про затвердження структури і штатної чисельності  

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» 

 

від  _______________                                                                                            №_________ 

 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Відповідно до службових  записок начальника загального відділу М.Яцик та 

начальника відділу житлово-комунального господарства і обліку комунального майна 

І.Герт, щодо введення однієї штатної одиниці  головного спеціаліста у відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна у зв`язку із додатковим 

навантаженням на відділ, пов`язаним із проведенням відділом аукціонів з оренди 

приміщень та приватизацією комунального майна в електронній торговій системі, 

інвентаризацією комунального майна, інвентаризацією і паспортизацією дитячих 

майданчиків, які знаходяться на території Бурштинської міської територіальної громади та 

наявністю вакантної посади головного спеціаліста бухгалтерської служби у відділі  

соціального захисту населення виникла необхідність в підготовці даного проекту рішення.   

 

            

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є налагодження  роботи загального відділу та відділу 

житлово-комунального господарства і обліку комунального майна 
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» . 

3.2.Рішення міської ради від 22.12.2022 року № 10/42-22 «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  

22.12.2022 року № 10/42-22 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» сприятиме покращенню роботи 

загального відділу та відділу житлово-комунального господарства і обліку комунального 

майна. 

 

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

 

 

 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи 

та військового обліку                     Ірина Фітак 

 

 

 

 

 


