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У К Р А Ї Н А
ОРІХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
                                                                                                                                         
 РІШЕННЯ
24 грудня 2019 року                                                                         	 № 26

Про затвердження структури та граничної чисельності працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради Запорізької області

Керуючись вимогами статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»та Закону України «Про соціальні послуги» та враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами. У зв’язку з необхідністю здійснення психологічного супроводу та надання соціально-психологічної допомоги соціально незахищеним верствам населення  Оріхівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру та граничну чисельність працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради Запорізької області згідно з додатком. 
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 37 «Про затвердження структури та граничної чисельності працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради Запорізької області».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування та згуртованості.





Міський голова 				                                                  Сергій ГЕРАСИМЕНКО 






 





Проєкт рішення підготовлений

Директор КУ «ЦНСП» Оріхівської міської ради                                      Людмила ЖБАНКОВА

Аркуш погодження додається















































Пояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради
«Про затвердження структури та граничної чисельності працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської міської ради Запорізької області»

Керуючись вимогами статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та Закону України «Про соціальні послуги» та враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами. Провівши аналіз діяльності комунальної утанови «Центру надання соціальних послуг» Оріхівської міської міської ради за 2019 рік було зроблено висновок про потребу у додатковому здійсненні психологічного супроводу та наданням соціально-психологічної допомоги соціально незахищеним верствам населення. 
Пропонується даний проєкт рішення розглянути на постійних депутатських комісіях та прийняти на черговій сесії Оріхівської міської ради відповідне рішення.



Директор КУ «ЦНСП» Оріхівської міської ради                                    Людмила ЖБАНКОВА
































Аркуш погодження
проєкту рішення міської ради

«Про затвердження структури та граничної чисельності працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської міської ради Запорізької області»

Найменування посади
Підпис, дата
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 


Секретар ради


Алевтина ЛЕПЕТЧЕНКО

Заступник міського голови

Олександр САЛОГУБ

Заступник міського голови 


Олена ТРИФАНОВА
 
Заступник міського голови 


Микола ВІНІЧЕНКО 

Начальник юридичного відділу 

Віктор ХОХЛОВ 


































                                                                                       Додаток
                                                                                                    до рішення сесії
                                                                                                                    Оріхівської міської ради
                                                                                                                    24 грудня 2019 року №26

Структура та гранична чисельність працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради Запорізької області

№
п/п
Назва структурного підрозділу та посада
Кількість штатних одиниць
         Апарат
1.
Директор
       1
2.
Головний бухгалтер
       1
3.
Бухгалтер 2 кат
       1
4.
Юрисконсульт
       1
5.
Психолог
       1
                                    Разом:                                                                                      5
        Відділення соціальних служб для сім’ї, дітей
1.
Завідувач відділенням
       1
2.
Фахівець із соціальної роботи
       2
3.
Водій автотранспортного засобу
       1
                                    Разом:                                                                                      4
         Відділення соціальної допомоги вдома
1.
Завідувач відділенням
      1
2.
Соціальний працівник 2 кат.
      2
3.
Соціальний робітник
      12
4.
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
      1
5.
Прибиральниця
      1
                                  Разом:                                                                                       17
               УСЬОГО:                                                                        26





Секретар ради                                                                                            Алевтина ЛЕПЕТЧЕНКО

















Покажчик розсилки
до рішення сесії Оріхівської міської ради
«Про затвердження структури та граничної чисельності працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради Запорізької області»


	Відділ бюджетних відносин – 1 прим.
	КУ «ЦНСП» Оріхівської міської ради – 1 прим.



	






