
 
  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
23 лютого 2021 року                        м. Бережани                                             № 47-р 

Про внесення змін в розпорядження 

міського голови від 27.01.2020 року             

№ 15-р «Про затвердження та ведення 

табеля обліку використання робочого 

часу  працівників управління міської 

ради» 
 

Відповідно до  статті 12, статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказу Державного комітету статистики України 

від 05 грудня 2008 року № 489 «Про затвердження типових форм  первинної 

облікової документації зі статистики і праці», у зв’язку із кадровими змінами, 

на підставі власних повноважень: 

1. Внести зміни в пункт 3 розпорядження міського голови від 

27.01.2020 року № 15-р «Про затвердження та ведення табеля обліку 

використання робочого часу  працівників управління міської ради», а саме 

пункт 3 скасувати та викласти в новій редакції: 

«Призначити відповідальними особами за  складання та   подання у відділ 

бухгалтерського обліку та фінасової звітності міської ради табелів обліку 

робочого часу: 

- на працівників  управління міської ради та обслуговуючий персонал 

міської ради: міського голову, секретаря міської ради, першого заступника 

міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету, старост, головного спеціаліста з питань запобігання та 

виявлення корупції, головного спеціаліста з питань кадрової роботи, головного 

спеціаліста – інспектора праці, спеціаліста 1 категорії з питань депутатської 

діяльності, спеціаліста 1 категорії з питань інформаційної діяльності та зв’язків 

з громадськістю, провідного спеціаліста з інформаційних технологій та захисту 

інформації, головного спеціаліста з питань економіки фінансово-економічного 

відділу, завідувача господарством, секретаря міського голови, прибиральниць 

службових приміщень – керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

міської ради або особу, яка його заміщає; 

- на працівників відділів міської ради:  відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, загального відділу, юридичного відділу, земельного 

відділу, відділу житлово-комунального господарства, відділу з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, відділу 



ведення Державного реєстру виборців міської ради, відділу Державної 

реєстрації міської ради,  відділу «Центр надання адміністративних послуг», 

служби у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді,  

– начальника відділу або особу, яка його заміщає. 

2. Використовувати форму табеля обліку використання робочого часу та 

умовні позначення в табелі обліку використання робочого часу, які затверджені 

розпорядженням міського голови від 27.01.2020 року № 15 «Про затвердження 

та ведення табеля обліку використання робочого часу  працівників управління 

міської ради».  

3. Табелі обліку використання робочого часу подавати до відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності до 25 числа поточного місяця, а 

уточнені табелі обліку використання робочого часу, у разі необхідності - до 25 

числа наступного місяця. 

4.  Контроль за виконанням  даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                     Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


