щ

ЛОЗIВСЬКА MICЬKA РАДА XAPKIBCЬKOi ОБJIАСТI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITBT

рIшЕ ння

<&Ь mумя

2OZO

Лозова

N"

lд,ll

Про вцесецня змiн до

рiшення
впконавчого KoMiTeTy MicbKoi радп
вiд 2б лютого 2019 року Лi 197 <<Про
затвердження струкгурп Лозiвського
мiського центру соцiальнпх c;rухб
для ciM'i, дiтей та молодЬ>
Керую.п.rсь

ст. 40, п.2 ч.2 ст. 52 Закону УкраtЪи кПро

мiсцеве
с.u\,rовряд/вЕlння в Украihil>, згiдно iз Типовою структурою i штатом районних,
мiських, рйонних у MicTax, районних у MicTi Киевi центрiв соцiаllьних сrrужб
для ciM'i, дiтей та молодi, затвердженою Наказом MiHicTepcTBa соцiальноi
полiтики УкраiЪи вiд 29.06. 2016 р. J\b 709, вi,щlовйно до рiшення MicbKoi
рали вiл 10.12.2020 р. Nэ 05 (Про затвердженЕя структури виконавчих органiв
ради, зirгальIlоi wrсельностi aшарату ради та ii виконавчrа< органiв>, та з метою
забезпеченrrя якiсноi роботи Центру, виконавчий KoMiTeT MicbKoi рали

ВиРIШИВ:
l. Внести змiни до'рiшення

виконавчого KoMiTery MicbKoi ради вiд
26.02.2О|9 р. Ns 197 <Про затвердженпя структури Лозiвського мiського
центру соцiшrьних сrrужб дIя ciM'i, дiтей та молодi>, викJIавши додатю.r 1 та 2
до рiшення в новiй редакцii,
2. Встановити, ЩО сiгруктурц викJIадеЕа У додатк:rх 1 та
набирае чинностi з26.02.2021 р.

3. Контроль за виконшlням рlшеЕня
голови з питань дiяrьностi виконавчих орг

цього рiшення,

асти Еа заступника мlського

Ашота кЕРоПоВА.

Сергiй ЗЕЛЕНСЬКИЙ

мiськпй голова
Свiтлана Нескородько

2

5 15

11

Олександр Жидков

ц
Вiюорiя Кiпкало
олена Степано

n

|/l

.I|одаток l
до рlшення викоЕавчого KoMlTeTy

Лозiрqькоi MicbKoi ради
^l l
ыд |";L грудня 202Ь року лъ 4 fr 11

Струкгура
Лозiвського мiського цеЕтру соцiальнпх Фryхб
для ciмll', дiтеЙ та молодi
Назва структурного пiдроздiлу

}lъ

Кiлькiсть одиниць

1

.Щиректор

1

2

Провiдний бухгалтер

l

J

Вiддiл соцiальноi роботи:
J

-

1

5.л/.

q ?ý

Начальник вiддiлу

1

Провiдний/практичний психолог

1

Фахiвцi iз соцiальноi роботи:

- J.J

,7

_ першоl категорп

-

0,25

другоi ква.iriфiкацiйноТ категорii

(працiвнlл<, що перебрае у вiдпустцi по
догляду за дитиною, до досягнення пею З-х
(6-ти) poKiB)

,l

Всього фахiвцiв iз соцiальноi роботи
4

)5

0,25

Прибиральник сJryжбових примiщень

Разом:

1

1,5

l

Керуючий справаI\,rи
виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради
Свiтлана Нескородько

5

Тетяна ЗАIIОРОЖЕLЬ
15

11{

Додаток 2
до рlшення виконавчого KoMlTeTy
Лозiвськоii MicbKoi ради
fl{ .руо", )OZb Й* у мэ l l, !4

"й

Струкгура

Лозiвського мiського цептру соцiальнrrх с;ryясб для ciM'i',
дiтей та молодi (схема пiдпорядкування)

.Щпректор Лозiвського

мiського центру
соцiальнпх служб для
ciM'i[, дiтей та молодi

Провiдний бухгалтер
1 од.

1 од.

Вцдiл соцiальноi роботп
9,25 од

Керуючий справами
виконавчого KoMiTery
MicbKoi ради
Свiтлшrа Нескородько

5

Прпбпральппця слуrrсбовпх
прпмiщепь
0,25 од.

Тетяна
15 11

7i'

ЗАПОРОЖЕtЪ

