
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVI СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
  23 грудня 2021р.                                 Стрий                                             № 794

Про внесення змін у додаток до рішення
№5 від 3 грудня 2020 р. «Про внесення змін
 до структури апарату Стрийської міської ради 
та її виконавчих органів»

         Відповідно до п.п. 1 п. 5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»Стрийська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток до рішення Стрийської міської ради Стрийського 
району № 5 від 3 грудня 2020 р. «Про внесення змін до структури апарату Стрийської 
міської ради та її виконавчих органів», а саме: 

В розділі I Апарат міської ради таїї виконавчого комітету
Міська рада

9. Сектор забезпечення діяльності секретаря ради
змінити назву «сектор забезпечення діяльності секретаря ради» на сектор 
«секретаріат Стрийської міської ради» 
вивести посаду «спеціаліст Iкатегорії».

10. Відділ організаційної  роботи
вивести посади «провідний спеціаліст» - 1 шт.од.; спеціаліст I категорії – 2 шт.од. 
збільшити кількість посад «головний спеціаліст» на 3 шт. од.

11. Відділ кадрової роботи
збільшити кількість посад «головний спеціаліст» на 1 шт.од.

13. Відділ обліку і звітності
вивести посаду «головний спеціаліст» - 1 шт. од.
ввести посаду «заступник начальника – заступник головного бухгалтера» - 
1шт.од.

15. Сектор з обслуговування
вивести посаду «робітник з благоустрою» - 10 шт. од.



16. Відділ внутрішньої та інформаційної політики

вивести посаду «провідний спеціаліст» - 1шт.од.
ввести посаду  «головний спеціаліст»  - 2шт.од.

17. Відділ інформаційних технологій

Вивести посаду «провідний спеціаліст» - 1 шт.од.

В розділі II. Виконавчі органи міської ради

10. Відділ державної реєстрації

ввести  посаду «державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»  -  1шт.од.

12. Відділ земельних ресурсів

ввести посаду «державний інспектор з контролю за використанням та охороною 
земель»  - 1шт. од.
ввести посаду «головний спеціаліст-землевпорядник» - 1 шт.од.

15. Відділ капітального будівництва

вивести посаду  «провідний спеціаліст» - 2 шт. од.

ввести посаду «головний спеціаліст з питань закупівель»   -  1 шт.од.
ввести посаду «головний спеціаліст з економічних питань» - 1 шт. од.
ввести посаду «головний спеціаліст»  -  2 шт.од.

17. Фінансове управління

у відділі обліку і звітності назву посади  «заступник головного бухгалтера» 
змінити назвою «заступник начальника відділу – заступник головного 
бухгалтера»

назву посади «прибиральниця» замінити назвою «прибиральник службових 
приміщень»

назву посади «водій» замінити назвою «водій автотранспортних засобів».

19. Управління житлово-комунального господарства
змінити назву «відділу транспортної інфраструктури, ТПВ та екології»  на «відділ 
транспортної інфраструктури, ТПВ та енергозбереження»
змінити назву «відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та                    
енергозбереження»  на  «відділ житлово-комунального господарства, благоустрою 
та екології»
вивести посаду «заступника начальника управління – начальник відділу житлово-
комунального господарства, благоустрою та енергозбереження» та ввести посаду 
«заступник начальника управління – начальник відділу транспортної 
інфраструктури, ТПВ та енергозбереження»



 у відділі інспекторів з паркування збільшити кількість посад «головний 
спеціаліст – інспектор з паркування» на 2 шт. од.

21. Управління культури, молоді та спорту

Змінити назву «відділ обліку та звітності» на «планово-економічний відділ»;
назву посади «начальник відділу - головний бухгалтер» замінити назвою 
«начальник відділу»

ввести посаду «головний спеціаліст – уповноважена особа з публічних 
закупівель»

збільшити кількість посад «головний спеціалісторганізаційно-кадрової роботи» на 
1 шт. од.

22. Управління соціального захисту населення
змінити назву «відділ у справах інвалідів, ветеранів війни та праці»  на «відділ у 
справах осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці»

у відділі державних соціальних інспекторів вивести посаду «головний державний 
соціальний інспектор» та ввести посаду «начальник відділу – головний 
державний соціальний інспектор»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (М. Пищик) 
та керуючу справами міськвиконкому О. Затварницьку.

Міський голова                                                                Олег КАНІВЕЦЬ




