
                                                                                                       
 
 

 
 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Від 17.12.2021 р. № 4 
 
Про затвердження структури територіального  
центру соціального обслуговування  
(надання соціальних послуг) виконавчого  
комітету Заводської міської ради та загальної  
чисельності центру. 
 
 

Керуючись  частиною першою статті 11, пунктом 5 частини першої статті 26, 
частиною першою статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити структуру територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Заводської міської ради 
(Додаток 1). 

2. Затвердити загальну штатну чисельність територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Заводської міської ради у 
кількості 21,5 штатних одиниць.   

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.   
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва.  

 

 

 

           Міський голова                                                                       Віталій СИДОРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Додаток 1 
до рішення п’ятнадцятої  сесії 
Заводської міської ради  
від 17.12.2021 року № 4 

 
Структура 

територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Заводської міської ради 
 

1. Апарат територіального центру 

Назва посади (професії) Кількість штатних одиниць  

Адміністративно-господарський персонал 

Директор 1 

Провідний бухгалтер 1 

Персонал із соціальної роботи 

Провідний фахівець із соціальної 
роботи* 

1 
 

Медичний персонал 

Сестра медична** 1 

Обслуговуючий персонал 

Прибиральник службових 
приміщень 

0,5 
 

__________ 
* Надає послуги особам, які обслуговуються у відділеннях територіального центру. 
** Вводиться у разі, якщо в структурі територіального центру відсутні відділення денного перебування та 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, надає послуги особам, які обслуговуються 
в усіх відділеннях територіального центру. 

 
 

2. Відділення соціальної допомоги вдома 

Назва посади (професії) Кількість штатних одиниць  

Соціальні робітники 13 

. 

 

 

 



2. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової 
допомоги 

Назва посади (професії) Кількість штатних одиниць  

Перукар 1 

Взуттьовик з ремонту взуття 1 

Швачка 1 

     

3. Віділення соціальної роботи 

Назва посади (професії) Кількість штатних одиниць  

Провідний фахівець із 
соціальної роботи 

1 

 

Загальна кількість працівників – 21,5 

 

 


