
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.11.2019  № 48-91/VІІ 

                 м. Золотоноша  

 

Про внесення змін до структури та штатної чисельності  Золотоніського 

міського центру соціальної допомоги  виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради на 2019 рік 

 

Розглянувши лист Золотоніського міського центру соціальної допомоги 

(25.11.2019 № 2241) щодо внесення змін до структури та штатної чисельності 

Золотоніського міського центру соціальної допомоги виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на 2019 рік, керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України  

„Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до структури та штатної чисельності Золотоніського 

міського центру соціальної допомоги виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради (далі - Центру) на 2019 рік, затвердженого рішенням міської 

ради від 19.12.18 № 41-60/VII згідно додатку (додається). 

2. Доручити директору Центру здійснити всі необхідні юридичні та 

фактичні дії, спрямовані на виконання цього рішення. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення затвердити зміни до 

штатного розпису Центру (Лукомська Т.Е.). 

4. Дане рішення вступає в силу при умові отримання ліцензії Міністерства 

охорони здоров’я. 

5. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням покласти на депутатську 

комісію з питань охорони здоров’я, навколишнього середовища та 

соціального захисту населення (Неліна Л.Т.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 
 

 

Неліна 22537  



Додаток 

до рішення міської ради 

від 27.11.2019 № 48-91/VІІ 

 

Вивести посади з відділень центру соціальної допомоги виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

№ з/п Посада Кількість 

штатних 

одиниць 

І Відділення соціальної допомоги вдома 

1. Сестра медична 1 

Відділення денного перебування 

1. Лікар- терапевт 0,5 

2. Сестра медична 1 

3. Сестра медична з масажу 1 

Відділення денного догляду дітей-інвалідів 

1. Лікар-педіатр 0,5 

2. Сестра медична 1 

3. Сестра медична з масажу 0,5 

Всього 5,5 

 

Ввести в структуру та штатний розпис центру соціальної  допомоги 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

№ з/п Відділення Кількість  

1. Відділення медико-реабілітаційних послуг 1 

Всього 1 

№ з/п Посада Кількість 

штатних 

одиниць 

1. Медичний директор 0,5 

2. Лікар 0,5 

3. Лікар-педіатр 0,25 

4. Старша медична сестра 0,5 

5. Сестра медична 2,5 

6. Сестра медична з дієтичного харчування 0,5 

7. Сестри медичної з масажу 1,5 

8. Фахівець з фізичної реабілітації 1 

Всього 7,25 

Відділення денного перебування 

1. Інструктор з фізичної культури 1 

Всього 1 

 

 

Секретар ради        Н.О. Сьомак 


