
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» ___________ 2021 року                                                                        № ___ 
м. Олександрія 

 
Про затвердження структури, 
загальної чисельності 
Олександрійського міського центру 
соціальних служб 
 
 Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 «Деякі питання діяльності 
центрів соціальних служб», наказу Міністерства соціальної політики України від 26.01.2021 
№29 «Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників 
районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб»,     
з метою оптимізації та підвищення ефективності роботи Олександрійського міського центру 
соціальних служб 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1.  Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 

 
1) Затвердити структуру Олександрійського міського центру соціальних служб 

(додається). 
2) Затвердити загальну чисельність Олександрійського міського центру соціальних 

служб у кількості 17 штатних одиниць. 
3) Визнати таким, що втратило чинність рішення Олександрійської міської ради          

від 29.01.2021 №70 «Про затвердження структури, загальної чисельності Олександрійського 
міського центру соціальних служб». 

4) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань освіти і науки, культури і туризму, відродження духовності, сім’ї, молоді та спорту та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 

 
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Олександрійської міської ради від 28.01.2021 №52 «Про затвердження структури, загальної 
чисельності Олександрійського міського центру соціальних служб». 

 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 

 
Міський голова                                                                               Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами   
виконавчого комітет                                                                       Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

 
Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від____________2021 року №_____ 

 
                                                                                    
 

Структура 
Олександрійського міського центру соціальних служб 

 
№ з/п Найменування посади Кількість штатних одиниць 

Адміністративно-господарський персонал 
1. Директор 1 
2. Головний бухгалтер 1 

Служба соціальної роботи в громаді 
3. Заступник директора-керівник служби 1 
4. Фахівець із соціальної роботи 11 

Стаціонарні служби 
Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі 
5. Керівник служби 1 
6. Психолог установи соціального захисту 1 
7. Фахівець із соціальної роботи 1 
 Всього  17 

 
 
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету                                                                     Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 


