
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2020  № 2-81/VIII 

м. Золотоноша  

 

Про затвердження структури та штатної чисельності Золотоніського центру 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради на 

2021 рік 

 

Розглянувши лист Золотоніського міського центру соціальної допомоги 

(18.12.2020 № 2196) про затвердження структури та штатної чисельності  

Золотоніського центру надання соціальних послуг  виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на 2021 рік, керуючись ч.4 ст. 54 Закону України 

„Про місцеве самоврядування  в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність Золотоніського центру 

надання соціальних послуг  виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

на 2021 рік згідно додатку, що додається. 

2. Витрати на утримання Золотоніського центру надання соціальних 

послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради здійснювати згідно з 

чинним законодавством у межах видатків, які передбачені у бюджеті громади 

на 2021 рік. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на 

депутатську комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 

 

 

Міський голова        В. Войцехівський 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неліна 22537  



Додаток 

до рішення міської ради 

від 22.12.2020  № 2-81/VIII 

 

 Структура та штатна чисельність  

Золотоніського центру надання соціальних послуг виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на 2021 рік 

 

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних 

одиниць 

Апарат 

Директор 1 

Головний бухгалтер 1 

Бухгалтер 1 

Економіст 1 

Інспектор з кадрів 1 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків 

1 

Прибиральник службових приміщень 1 

Прибиральник службових приміщень 0,5 

Завідувач господарством 1 

Юрист 1 

Водій автотранспортним засобом 2 

Кухар 1 

Кухонний робітник 0,5 

Прибиральник території 1 

Сторож 3 

Психолог 0,5 

Всього по апарату 17,5 

Відділення визначення індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки 

якості надання послуг 

Завідувач відділення 1 

Соціальний працівник 3 

Всього по відділенню визначення індивідуальних 

потреб, моніторингу та оцінки якості наданих послуг 

4 

І Відділення соціальної допомоги вдома 

Завідувач відділення 1 

Соціальний робітник 17 

  

Всього по відділенню соціальної допомоги вдома 18 

ІІ Відділення соціальної допомоги вдома 

Завідувач відділення 1 

Соціальний робітник 18 

Всього по ІІ відділенню соціальної допомоги вдома 19 

Відділення денного перебування 

Завідувач відділення 1 

Інструктор з фізичної культури 1 



Соціальний педагог 0,5 

Всього по відділенню денного перебування 2,5 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

Завідувач відділення 1 

Взуттьовик з ремонту взуття 0,5 

Перукар 0,5 

Інструктор з трудової адаптації 0,5 

Швачка 0,5 

  

Всього по відділенню організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги 

3 

Відділення денного догляду дітей-інвалідів 

Завідувач відділення денного догляду дітей-інвалідів 1 

Санітар прибиральник відділення денного догляду дітей-

інвалідів 

1 

Музичний керівник 0,25 

Вихователь 0,25 

Вчитель-реабілітолог 0,75 

Практичний психолог 0,25 

Інструктор з трудової адаптації 1 

Всього по відділенню денного догляду дітей-інвалідів 4,5 

Відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Завідувач відділення 1 

Соціальний фахівець 2 

Всього по відділенню соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

3 

Відділення соціально-медичних послуг 

Медичний директор 0,5 

Лікар загальної практики, сімейний лікар 0,5 

Лікар-педіатр 0,25 

Старша медична сестра 1,0 

Сестра медична 4,0 

Санітар-прибиральник 1,0 

Всього по відділенню соціально-медичних послуг 7,25 

Всього по Золотоніському міському центру соціальної 

допомоги 

78,75 

 

 

Секретар ради        Н.О. Сьомак 

 

 


