
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

І сесія 

(IІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

 

від 27 листопада 2015 року          № 5 

 

Про внесення змін до структури та штатного 

розпису виконавчого апарату виконавчого 

комітету Бережанської міської ради 
 

Враховуючи Постанову Верховної Ради України «Про віднесення міста 

Бережани Бережанського району Тернопільської області до категорії міст 

обласного значення» від 13.05.2015 року № 398- VIII, , керуючись п.5 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до структури та загальної чисельності апарату виконавчого 

комітету Бережанської міської ради згідно з додатком № 1. 

2. Внести зміни до штатного розпису  апарату Бережанської міської ради з 27 

листопада 2015 року, а саме: 

2.1. ввести штатну одиницю першого заступника міського голови;  

2.2. ввести штатну одиницю заступника міського голови;  

2.3. ввести штатну одиницю радника міського голови. 

3. Затвердити штатний розпис міської ради згідно додатку № 2.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Міський голова 

                                                                                                                                                                 Додаток № 1 

                                                                                                                                                               до рішення сесії Бережанської міської ради 
                                                                                                                                                            № 5 від  27.11. 2015 року 

СТРУКТУРА МІСЬКОЇ РАДА 

З 27.11.2015 РОКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники: 
Оператор електронно-обчислювальних машин – 1 штатна одиниця. 

Технічні працівники передбачені п.1,3 ч.1 примітки Додатку 3 

Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 року № 1349 
Водій – 1, Прибиральниця – 1, Сторож - 0,5.  

Кількість посадових осіб – 22   працівники 4,5  загальна кількість 26.5 осіб      

 

              Міський голова                                                                                                                Музичка В.Я.

Міськвиконком 

11 чол. 

Перший заступник  

міського голови 

Депутати 

26 чоловік 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Секретар міської ради 

Депутатські комісії 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності 

1. Начальник відділу  

2. Спеціаліст І категорії 

 

спеціаліст І категорії з питань 

мобілізаційної роботи та 

ведення військового обліку 

Юридичний та інформаційно-

аналітичний відділ 

  1. Начальник відділу 

2. Спеціаліст І категорії з розгляду 

заяв  та скарг  громадян. 

3. Спеціаліст І категорії з питань 

соціального захисту населення 

4. Спеціаліст І категорії юрисконсульт 
 

 

Відділ містобудування 

архітектури та ЖКГ 

1. Начальник відділу  

2. Спеціаліст І категорії 

3. Спеціаліст І категорії 

 
Земельний відділ 

1. Начальник відділу 

2. Спеціаліст І категорії 

Оператор електронно-

обчислювальних машин 

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

1. Начальник відділу  

2. Спеціаліст І категорії 

3. Спеціаліст І категорії 

 

Заступник  

міського голови 

Заступник  

міського голови 

Радник  

Міського 

голови  

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

Відділ 

культури та 

туризму Фінансове 

управління 



Додаток № 2 

до рішення сесії  

Бережанської міської ради  

№5    від 27.11.2015 року 

 

Штатний розпис міської ради з 27.11.2015 року 
Штатні одиниці Кількість штатних 

одиниць 

Міський голова  1 

Секретар міської ради 1 

Перший заступник міського голови 1 

Заступник міського голови  2 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  1 

Радник міського голови 1 

Начальник земельного відділу міської ради  1 

Спеціаліст  І категорії  земельного відділу міської ради 1 

Начальник відділу містобудування архітектури та житлово-комунального 

господарства міської ради 

1 

Спеціаліст  І категорії  відділу містобудування архітектури та житлово-

комунального господарства міської ради 

1 

Спеціаліст  І категорії  відділу містобудування архітектури та житлово-

комунального господарства міської ради 

1 

Начальник юридичного та інформаційно-аналітичного відділу міської ради 1 

Спеціаліст  І категорії  - юрисконсульт юридичного та інформаційно-

аналітичного відділу міської ради 

1 

Спеціаліст І категорії з розгляду заяв та скарг громадян юридичного та 

інформаційно-аналітичного відділу міської ради 

1 

Спеціаліст І категорії з питань соціального захисту населення юридичного та 

інформаційно-аналітичного відділу міської ради 

1 

Начальник відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності міської 

ради – головний бухгалтер 

1 

Спеціаліст І категорії – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності міської ради 

1 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців  1 

Спеціаліст І категорії відділу ведення Державного реєстру виборців 2 

Спеціаліста І категорії з питань мобілізаційної роботи та ведення 

військового обліку 

1 

Всього штатних одиниць посадових осіб 22 

Технічні службовці  

Оператор ЕОМ 1 

Секретар міського голови 1 

Водій 1 

Прибиральниця 1 

Сторож 0,5 

Всього штатних одиниць технічних службовців 4,5 

Всього штатних одиниць 26,5 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       МУЗИЧКА В.Я. 


