
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 19.10.2021  № 13-9/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 (08.10.2021 № 3322) 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 27.07.21 № 10-7/VIII згідно з додатком. 

2. Доручити директору Центру здійснити всі необхідні юридичні та 

фактичні дії, спрямовані на виконання цього рішення. 

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.). 

 

 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

Людмила Неліна 22537  



Додаток  

до рішення міської ради 

від 19.10.2021  № 13-9/VІІІ 

 

 

1. Ввести в структуру та штатну чисельність Золотоніського центру 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

 

№ з/п Відділення Кількість 

штатних 

одиниць 

Відділення  

1. Відділення надання соціальних послуг в умовах денного 

перебування 

1 

Посада 

1. Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами 1 

2. Вчитель-реабілітолог 1 

3. Практичний психолог 1 

4. Вчитель-дефектолог 1 

5. Санітар прибиральник відділення денного догляду дітей-

інвалідів 

1 

6. Педагог соціальний 1 

7. Інструктор з фізичної культури 1 

8. Інструктор з трудової адаптації 1 

 Всього по відділенню 8 

Відділення соціально-медичних послуг 

1. Молодша медична сестра 1 

 Всього по відділенню 1 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

1. Швачка 0,5 

 Всього по відділенню 0,5 

Відділення інформаційно-аналітичної роботи 

1. Омбудцмент з питань безбар'єрності, завідувач відділення 1 

 Всього по відділенню 1 

 

2. Вивести із структури та штатної чисельності Золотоніського центру 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської ради 

 

№ з/п Відділення Кількість 

штатних 

одиниць 

1. Відділення денного перебування 1 

2. Відділення денного догляду дітей-інвалідів 1 

 Всього 2 

№ з/п Посада  

1 Завідувач відділення 2 



2. Інструктор з фізичної культури 1 

3. Соціальний педагог 0,5 

4. Санітар- прибиральник відділення денного догляду дітей-

інвалідів 

1 

5. Музичний керівник 0,25 

6. Вихователь 0,25 

7. Вчитель-реабілітолог 0,75 

8. Практичний-психолог 0,25 

9. Інструктор з трудової адаптації 1 

 Всього 7 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

1. Інструктор з трудової адаптації 0,5 

 Всього по відділенню 0,5 

Відділення соціально-медичних послуг 

1. Санітар-прибиральник 1 

 Всього по відділенню 1 

І відділення соціальної допомоги вдома 

1 Соціальний робітник 1 

 Всього по відділенню 1 

Відділення визначення індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки 

якості наданих послуг 

1. Завідувач відділення 1 

 Всього по відділенню 1 

 

3. Всього по Золотоніському центру надання соціальних послуг 

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

 

4. Змінити назву відділень Золотоніського центру надання соціальних 

послуг виконавчого комітету Золотоніської ради:  

-   «Відділення визначення індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки 

якості наданих послуг» на «Відділення інформаційно-аналітичної роботи»  

- «Відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» на «Відділення 

соціальної роботи». 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


