
ПРОЕКТ 

 
 

УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РІШЕННЯ 

(друга сесія восьмого скликання) 

 
 

від 23 грудня 2020 року 

 м. Городня 

 
Про затвердження структури 

 комунальної  установи 

«Центр надання соціальних послуг» 

Городнянської міської ради 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від                   

03 березня 2020 №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних 

послуг», рішення міської ради першої сесії восьмого скликання від 02.12.2020 

«Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Городнянської міської ради», з метою ефективної організації діяльності центру 

у сфері соціального захисту населення громади та надання соціальних послуг, 

Городнянська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити структуру комунальної установи «Центр  надання 

соціальних послуг» Городнянської міської згідно додатку. 

2. Міському голові затвердити штатний розпис комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Городнянської міської ради згідно чинного 

законодавства.  

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування , фінансів, соціально-економічного розвитку, 

законності та правопорядку. 

 

 

Міський голова                   Андрій БОГДАН 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
                                                                                               Додаток 

до рішення другої сесії  Городнянської міської  

                                                                                 ради восьмого скликання від 23.12.2020 

«Про затвердження структури комунальної      

установи «Центр надання соціальних послуг» 

                                                               Городнянської міської ради» 

 

СТРУКТУРА 

комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг» 

Городнянської міської 

 

№ Назва структурного підрозділу та посади 

     Кількість 

      штатних 

      одиниць 

1. Апарат 6,5 

1.1 Директор 1 

1.2 Заступник директора 1 

1.3 Головний бухгалтер 1 

1.4. Бухгалтер 2 

1.5 Прибиральник службових приміщень 0,5 

1.6 Водій автотранспортних засобів 1 

2. Відділ соціального обслуговування 75 
1.Відділення соціальної допомоги вдома 
 

66 

2.1 Керівник відділення 1 

2.2 Фахівець із соціальної допомоги вдома 2 

2.3 Соціальний робітник    63 
2.Відділення денного перебування 3 

2.4 Керівник відділення 1 

2.5 Соціальний працівник 1 

2.5 Сестра медична 1 
3.Відділення натуральної та грошової допомоги  
 

6 

2.6 Керівник відділення 1 

2.7 Соціальний працівник 1 

2.8 Соціальний робітник 2 

2.9 Перукар 1 

2.10 Швачка 1 

3. Відділ соціальних служб 5 

3.1 Керівник відділення 1 

3.2 Фахівець із соціальної роботи 4 

  Всього: 86,5 

 

 


