
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХVІ сесія 

(V засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від  29 січня 2015 року          № 1074 
 

 

Про внесення змін до структури та 

штатного розпису виконавчого апарату 

виконавчого комітету Бережанської міської 

ради 

 

У зв’язку з ліквідацією централізованої бухгалтерії Бережанської міської 

ради, з метою оптимізації виконання функцій апарату виконавчого комітету 

міської ради, 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. Пункт 1 рішення Бережанської міської ради шостого скликання від 24 

січня 2012 р. № 340 «Про поетапне впорядкування структури та штатного 

розпису Бережанської міської ради» вважати таким, що втратив чинність. 

2. Створити у складі апарату виконавчого комітету Бережанської  міської 

ради відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

3. Внести зміни до структури та загальної чисельності апарату виконавчого 

комітету Бережанської міської ради  згідно з додатком № 1. 

4. Внести зміни до штатного розпису  апарату Бережанської міської ради з 20 

січня 2015 року, а саме: 

4.1. ввести штатну одиницю начальника відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності – головного бухгалтера міської ради;  

4.2. ввести штатну одиницю спеціаліста 1 категорії відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності -  бухгалтера міської 

ради;  

4.3. ввести штатну одиницю спеціаліста 1 категорії відділу 

містобудування архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради; 

4.4. ввести штатну одиницю спеціаліста 1 категорії відділу 

містобудування архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради; 

4.5. ввести штатну одиницю спеціаліста 1 категорії земельного відділу 

міської ради. 



5. Затвердити штатний розпис апарату виконавчого комітету  Бережанської 

міської ради станом на 01.01.2015 року та 01.02.2015 року, згідно додатку 

№2, №3. 

7. Дане рішення вступає в силу у випадку ненадання, на перехідний період у 

2015 році, міжбюджетного трансферту з районного бюджету бюджету 

Бережанської міської ради для фінансування міських дошкільних 

навчальних закладів. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  планово-

бюджетну комісію міської ради. 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 

  



Додаток № 2 

до рішення сесії  

Бережанської міської ради  

№  1074 від 29.01.2015 року 

 

Штатний розпис міської ради 

 з 01.01.2015 року 
Штатні одиниці Кількість штатних 

одиниць 

Посадові особи  

Міський голова  1 

Секретар міської ради 1 

Заступник міського голови  1 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  1 

Начальник земельного відділу міської ради  1 

Начальник відділу містобудування архітектури та житлово – 

комунального господарства міської ради 

1 

Начальник юридичного та інформаційно-аналітичного відділу міської 

ради 

1 

Спеціаліст 1 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 

Всього штатних одиниць посадових осіб 10 

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 14,5 

 
 

           МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                             В.Я.МУЗИЧКА 

 

 

  



Додаток № 3 

до рішення сесії  

Бережанської міської ради  

№  1074 від 29.01.2015 року 

 

Штатний розпис міської ради 

 з 01.02.2015 року 
Штатні одиниці Кількість штатних 

одиниць 

Міський голова  1 

Секретар міської ради 1 

Заступник міського голови  1 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  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 

Всього штатних одиниць посадових осіб 15 

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 19,5 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       МУЗИЧКА В.Я. 

  



Міський голова 

                                                                                                                                                                 Додаток № 1 
                                                                                                                                                               до рішення сесії Бережанської міської ради 

                                                                                                                                                            № ______ від __   ___________2015 року 

СТРУКТУРА МІСЬКОЇ РАДА 

З 20.01.2015 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 – 15   працівники 4,5  загальна кількість 19.5 осіб      

 

              Міський голова                                                                                                                В.Я. Музичка 

Міськвиконком 

15 чол. 

Заступник  

міського голови 

Депутати 

36 чоловік 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

Секретар міської ради 

Депутатські комісії Відділ бухгалтерського 

обліку і звітності 
1. Начальник відділу  

2. Спеціаліст І категорії 

 
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 
1. Начальник відділу  

 



 


