
Воскресенська   СЕЛИЩНА РАДА 
                                                     ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ (  ПРОЄКТ ) 

 
 

_________ 2021 року № ____ 

        смт Воскресенськ 

 

Про утворення 

комунальної установи  “ Центр надання соціальних 

послуг Воскресенської селищної ради “ 

 

        Відповідно до Закону України  “ Про місцеве самоврядування в 

Україні  “ , Постанови Кабінету Міністрів України № 177 від 03.03.2020 року 

“ Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг “, Постанови 

Кабінету Міністрів України  № 1298 від 12.08.2002 року  “  Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери“, Наказу  Міністерства соціальної політики України № 753 

від 12.07.2016 року “ Про затвердження Типового штатного нормативу 

чисельності працівників територіального Центру соціального обслуговування 

( надання соціальних послуг )“, Наказу Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства охорони здоров’я України № 308/519 “  Про 

впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та 

установ соціального захисту    населення  “, Наказу Міністерства соціальної 

політики України № 239 від 15.06.2011 року “ Про затвердження Порядку 

виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних 

установ соціального захисту населення   “, рекомендацій спільної 

депутатської комісії Воскресенської селищної ради від 20 грудня 2021 

року,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И ЛА : 

1. Утворити комунальну установу «Центр надання соціальних послуг 

Воскресенської селищної ради».  

1. Затвердити  Положення  про комунальну установу «Центр надання 

соціальних послуг Воскресенської селищної ради» ( додаток 1 ). 

2.  Затвердити структуру комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг Воскресенської селищної ради» ( додаток 2 ) 

3. Доручити відділу соціального захисту населення Воскресенської селищної 

ради (Зябко С.В.) здійснити заходи щодо розробки положення про конкурс на 

посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Воскресенської селищної ради» та утворення відповідної уповноваженої 

конкурсної комісії. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту                            

(О.В. Сивопляс). 

. 

  

Секретар селищної ради                                                     Тетяна Білозор 

 

 

 
 

  

                                                                                                                      Додаток 1 

                                                                                                               до рішення Воскресенської   
                                                                                                               селищної  ради  № ____ від         

 
 

                                                                                                                   

СТРУКТУРА 

Центру надання соціальних послуг 

Воскресенської селищної ради 

  

№п/п Назва структурного підрозділу (посада) Кількість штатних 

одиниць 

І. Апарат центру 

  

1. Директор 1 

2. Спеціаліст - бухгалтер 1 

                           Всього:2 

ІІ. Відділення соціальної допомоги вдома 

  

2. Соціальний робітник 2  

Всього: 4 

Разом: 8 
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