
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.07.2021  № 10-7/VІІІ 

                 м. Золотоноша  

 

Про внесення змін до структури та штатної чисельності  Золотоніського центру 

надання соціальних послуг  виконавчого комітету Золотоніської міської ради на 

2021 рік 

 

Розглянувши лист Золотоніського центру надання соціальних послуг 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (20.07.2021 № 2365) щодо 

внесення змін до 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. Внести зміни до структури та штатної чисельності Золотоніського 

центру надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради (далі - Центр) на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради 

від 22.12.20 № 2-81/VIII, згідно з додатком. 

2. Доручити директору Центру здійснити всі необхідні юридичні та 

фактичні дії, спрямовані на виконання цього рішення. 

3. 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. 

4. Дане рішення вступає в силу з 02.08.2021 року. 

5. 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      Віталій  ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 
 

 

 

 

Людмила Неліна 22537  



Додаток  

до рішення міської ради 

від 27.07.2021 № 10-7/VІІІ 

 

1. Ввести в структуру та штатної чисельності Золотоніського центру 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради: 

 

№ з/п Посада Кількість 

штатних 

одиниць 

Апарат 

1. Пекар 1 

2. Кухонний робітник 0,5 

3. Психолог 0,5 

 Відділення соціально-медичних послуг 

4. Завідувач відділення 0,5 

 Відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

5. Фахівець із соціальної роботи 2 

Всього 4,5 

 

2. Вивести із структури та штатної чисельності Золотоніського центру 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради: 

 

№ з/п Посада Кількість 

штатних 

одиниць 

Відділення соціально-медичних послуг 

1. Медичний директор 0,5 

Відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

2. Соціальний фахівець 2 

Всього 2,5 

 

3. Всього по Золотоніському центру надання соціальних послуг 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 80,75 штатних одиниць. 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 


