
ПРОЕКТ 
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ січня 2021 року № ____ 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до рішення 
Олександрійської міської ради  
від 24.12.2020 № 54 «Про затвердження 
структури територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Олександрії 
у новій редакції»  
 

Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), перелік соціальних послуг, умов та порядок їх надання структурними 
підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 
«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), наказу Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 №753 
«Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Внести зміни в додаток до рішення Олександрійської міської ради від 24.12.2020           

№54 «Про затвердження структури територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста Олександрії у новій редакції», а саме:  

- в структурі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) міста Олександрії в апараті посаду бухгалтера змінити з 1 штатної одиниці на  
2 штатні одиниці;  

- затвердити граничну чисельність територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста Олександрії у кількості 69 (шістдесят дев’ять) штаних 
одиниць; 

2) Затвердити додаток до рішення міської роди від 24.12.2020 № 54 у новій редакції 
(додається). 

3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
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2. Контроль покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від «___» січня 2021 року № ____ 

 
СТРУКТУРА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ 

 
1. Апарат територіального центру 

 
Найменування посади 

(професії) 
Кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, 

які обслуговуються підрозділами територіального центру 
 до 500 501 до 1500 1501 і більше 
Директор  1 1 1 
Головний бухгалтер 1 1 1 
Бухгалтер - - 2 
Юрисконсульт 0,5 1 1 
Завідувач господарства 0,5 0,5 0,5 
Інженер з охорони праці 0,5 0,75 0,5 
Інспектор з кадрів 0,5 1 1 
Діловод   1 
Водій автотранспортних 
засобів 

1 1 1 

Фахівець із соціальної роботи 
(з обліку бездомних громадян) 

1 1 1 

Прибиральник службових 
приміщень  

0,25 шт. одиниці на 100 м2 площі у разі одноразового 
щоденного прибирання, але не менше 0,5 шт. одиниці 
(загальна площа територіального центру складає 758,8 м2  

всього 1,5 шт. од.) 
 

2. Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру 
 

Найменування 
посади (професії) 

Кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, які 
обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома 

до 160 осіб від 161 до 320 осіб 321 осіб і більше 

Завідувач 
відділення 
соціальної 
допомоги вдома 

 
1 

 
1 

 

1 

Фахівець із 
соціальної 
допомоги вдома 

1 1 1 шт. одиниця і додатково 
0,5 шт. одиниці на кожні 
наступні 80 осіб 

Соціальний 
працівник  

 

1 1 1 шт. одиниця і додатково 
0,5 шт. одиниці на кожні 
наступні 80 осіб 
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Соціальні робітники 1 шт. одиниця для обслуговування 6 осіб у приміській місцевості, 
інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, 
приватному або державному секторі без комунальних зручностей і 
10 осіб у містах з комунальними зручностями. 
1 шт. одиниця для обслуговування 2 непрацездатних громадян з                 
V групою рухової активності  (Всього 43 шт. од.) 

 
3. Відділення денного перебування (на 30 осіб) 

 
Найменування посади (професії) 

 
Кількість штатних одиниць 

Завідувач  1 
Соціальний працівник 2 
Сестра медична з лікувальної 
фізкультури 

1 

 
4. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

 
Найменування посади (професії) 

 
Кількість штатних одиниць залежно від кількості 

осіб, які потребують різних видів допомоги 
  500 і більше 

Завідувач відділення  1 
Соціальний працівник 1 
Перукар  1 
Швачка  1 
Машиніст по пранню білизни 0,5 
Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будинків 

 
2 

Водій автотранспортних засобів  1 

 
Примітка: Інші найменування посад (професій) та їх кількість вводяться в залежності від 
конкретних умов обслуговування за рішенням міської ради. 
 
Гранична чисельність 69 штатних одиниць. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


