
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

          РІШЕННЯ 

№ 124 

15.03.2021 року                                 

м. Бібрка  

Про  затвердження посадових інструкцій 

  
       З метою забезпечення ефективності роботи працівниками Бібрської міської ради та її 

виконавчого комітету, належного контролю за їх діяльністю, керуючись ст.30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» -  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити посадову інструкцію Головного бухгалтера виконавчого комітету Бібрської 

міської ради (додаток №1). 

2. Затвердити посадову інструкцію Головного спеціаліста виконавчого комітету Бібрської 

міської ради (додаток №2). 

3. Затвердити посадову інструкцію Інспектора з покладанням обов’язків адміністратора 

відділу Державної реєстрації виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №3). 

4. Затвердити посадову інструкцію Спеціаліста І категорії відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №4). 

5. Затвердити посадову інструкцію Спеціаліста І категорії  (з ведення реєстрації місця 

проживання фізичних осіб) відділу “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №5). 

6. Затвердити посадову інструкцію Спеціаліста І категорії відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської 

міської ради (додаток №6). 

7. Затвердити посадову інструкцію Державного реєстратора відділу державної реєстрації 

виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №7). 

8. Затвердити посадову інструкцію Начальника відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №8). 

9. Затвердити посадову інструкцію Головного спеціаліста відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради(додаток №9). 

10. Затвердити посадову інструкцію Спеціаліста І категорії відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №10). 

11. Затвердити посадову інструкцію Водія виконавчого комітету Бібрської міської ради 

(додаток №11). 

12. Затвердити посадову інструкцію Інспектора відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №12).  

13. Затвердити посадову інструкцію Інспектора відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №13).  

14. Затвердити посадову інструкцію Інспектора відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №14). 

15. Затвердити посадову інструкцію Інспектора відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №15). 

16. Затвердити посадову інструкцію Інспектора відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №16). 



17. Затвердити посадову інструкцію Інспектора відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №17). 

18. Затвердити посадову інструкцію Інспектора відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №18). 

19. Затвердити посадову інструкцію Інспектора відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №19). 

20. Затвердити посадову інструкцію Інспектора відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Бібрської міської ради (додаток №20). 

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету С.З.Охримович. 
  

                          Бібрський міський голова                                                        Р.Я.Гринус                 

  
 


