
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 28.08.2020 № 7/83-11 
         м. Покровськ 
 

 

Про затвердження структури та 

чисельності Територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)  Покровської 

міської ради Донецької області  

в новій редакції   

 

 

Згідно Закону України від 01.01.2020 №2671-VIII «Про соціальні послуги»,   наказу  

Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016  №753 «Про затвердження 

Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)», з метою приведення  структури 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Покровської  міської ради Донецької області у відповідність до вимог чинного 

законодавства, керуючись статтями  26, 59, 73, Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

оооооо1. Внести зміни до структури територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Покровської міської ради Донецької області, затвердженої 

рішенням міської ради від 23.11.2016 № 7/24-26 та затвердити її в новій редакції (додається), 

здійснювати виплату заробітної плати за рахунок коштів і в межах фонду оплати праці. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконкому ради Жук А. та постійну комісію з питань охорони здоров’я,соціального захисту 

населення, надання послуг населенню і транспорту (Саркісян). 

 

 

В.п. мського голови                                                                                        О.Требушкін  

 

                                                                                                         



                                                                                                          Додаток 

                                                                                                          до рішення Покровської 

                                                                                                          міської ради Донецької  області 

                                                                                                          від 28.08.2020 №_7/83-11 

 

 

 

Структура та чисельність 

територіального центру соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) Покровської міської ради 

Донецької області 

 

№№ з/п Назва структурного підрозділу та посади  Кількість  

1. Апарат  терцентру  

 Директор терцентру 1 

 Заступник директора 1 

 Фахівець із соціальної роботи 1 

 Завідувач господарством 0,5 

 Водій  1 

 Сторож  1 

 Прибиральник службових приміщень 1 

2. Сектор бухгалтерського обліку  

 Головний бухгалтер 1 

 Бухгалтер I категорії 1 

3. Відділення соціальної допомоги вдома  

 Завідувач відділення соціальної допомоги вдома 1 

 Фахівець із соціальної роботи II категорії 1 

 Фахівець із соціальної допомоги вдома 1 

 Соціальний робітник 37 

4. Соціальне відділення «Турбота» з надання 

безкоштовних соціальних послуг 

 

 Соціальний робітник 1 

5. Відділення денного перебування  

 Завідувач відділення 1 

 Соціальний працівник 2 

 Сестра медична з лікувальної фізкультури  1 

6. Відділення організації надання адресної натуральної 

та грошової допомоги 

 

 Завідувач відділення 1 

 Соціальний працівник 1 

 Перукар I класу 1 

 Соціальний робітник  0,5 

  57,0 

 

 

   Секретар міської ради                                                                                    О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради  

Донецької області 
 

                                                                                         

                                    

                                                                   

                                     

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО: територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)  Покровської міської ради Донецької області 

 

Директор територіального центру  

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг 

Покровської міської ради  

Донецької області 

 

 

 

 

С. Пешкова 

 

УЗГОДЖЕНО:  

 

 

Керуючий справами виконкому  ради 

 

А.Жук 

 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

І. Бонзюх 

 

В.о. начальника фінансового управління       

 

 

 

С.Тарасова 

 

В.о.начальника відділу юридичного    

забезпечення діяльності міської  

ради та її  виконавчих органів 
 

Т.Білецька 

В.о.начальника відділу з організаційної                                                             

роботи міської ради 
 

О.Самсоненко 

 

Голова  постійної комісії з питань  

правового захисту населення, законності, 

правопорядку, свободи та депутатської етики  

 

 

 

 

 

Н.Саркісян 

Секретар міської ради О.Требушкін 

 

Про затвердження структури та чисельності 

Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)  

Покровської міської ради Донецької області  

в новій редакції   

 


