
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

від   23    квітня  2014 р.                № 164

м. Знам`янка

Про внесення змін до структури
територіального  центру
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
м.Знам’янка

            На виконання  Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 
«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)», наказу Міністерства праці  та соціальної політики України № 134 від 
10.06.2010 р. «Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», 
керуючись ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 
комітет міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Внести з 01.07.2014 року зміни до структури територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам’янка: 

 скоротити 0,5 ставки посади економіста;
 ввести до структури територіального центру 0,5 ставки посади  касира;
 скоротити 1,0 ставки посади водія автотранспортних засобів;
 ввести 1,0 ставки посади соціального педагога (психолога). 

2. Затвердити граничну чисельність працівників та структуру територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам’янка (додається).

3. Рішення виконавчого комітету від 14 грудня 2012 року № 729 «Про внесення змін до 
структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) м. Знам’янка» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А.

Міський голова                                    І.Крижановський



ЗАТВЕРДЖЕНО:
      рішенням виконавчого комітету
      від    23    квітня 2014 р. № 164

СТРУКТУРА

 ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

м. ЗНАМ`ЯНКА
станом на 1 липня 2014 року

Апарат територіального центру
та обслуговуючий персонал  

№ 
п/п Назва посади

Кількість штатних посад
1 Директор терцентру 1
2 Заступник директора 1
3 Головний бухгалтер 1
4 Бухгалтер 1
5 Економіст 0,5
6 Касир 0,5
7 Інспектор з кадрів 1
8 Водій автотранспортних засобів 1
9 Прибиральниця 0,75

Відділення соціальної допомоги вдома

10 Завідувач відділення 1
11 Заступник завідувача відділення 1
12 Соціальний працівник 1
13 Соціальний робітник 27,75

Відділення соціально-побутової адаптації

14 Завідувач відділення 1
15 Фахівець із соціальної роботи 1
16 Соціальний педагог (психолог) 1
17 Соціальний працівник 0,5
18 Сестра медична 0,5
19 Сестра медична з масажу 0,5
20 Швачка 2
21 Перукар 1
22 Взуттьовик із ремонту взуття 1
23 Машиніст із прання та ремонту спецодягу 1
24 Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків 2
25 Підсобний робітник 1

РАЗОМ: 51


