
 

 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

X сесія 

(ІІ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

08 липня 2021 року                     м. Бережани     ПРОЕКТ №328 

 

Про внесення змін до структури і штатного 

розпису управління  та самостійних 

структурних підрозділів Бережанської 

міської ради 

 

Відповідно до п. 5 ч.1 статті 26, п.6 ч. 4 статті  42, ч. 1 статті 54, ч. 1 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи  

рішення сесії міської ради від 20.12.2019 року №1564  «Про затвердження  

структури і штатного розпису  управління та самостійних структурних 

підрозділів Бережанської міської ради» (зі змінами), враховуючи рекомендації  

постійних  комісій з питань бюджету та фінансів, з питань економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 

комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту 

прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики (протокол №15),  

сесія Бережанської  міської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до структури і штатного розпису  управління та 

самостійних структурних підрозділів Бережанської міської ради,   

затвердженого рішенням сесії від  20.12.2019 року № 1564 «Про затвердження  

структури і штатного розпису  управління та самостійних структурних 

підрозділів Бережанської міської ради», а саме: 

1.1. з 01.07.2021 року вивести з структури і штатного розпису  управління 

та самостійних структурних підрозділів Бережанської міської ради 1 штатну  

одиницю  - заступник міського голови; 

1.2.з 01.07.2021року ввести в структуру і штатний  розпис  управління та 

самостійних структурних підрозділів Бережанської міської ради Відділ праці 

та соціального захисту із  штатною кількістю - 3 штатні одиниці (начальник 

відділу 1шт. од., головний спеціаліст – 2 шт. од.). 

2. Доручити апарату управління міської ради розробити та подати на 

сесію міської ради Положення про відділ. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію   

з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

 


