
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

__________                                          Мукачево      №____ 
 
 
Про затвердження структури, штату та чисельності Комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської ради» 
    

З метою організації надання соціальних послуг мешканцям Мукачівської 
міської територіальної громади, відповідно до  ч. 4 ст. 11 Закону України «Про 
соціальні послуги», Типового положення про центр надання соціальних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 
177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», згідно 
рішення 11-ої сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 29 липня 2021 
року № 426 «Про припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення 
Відділення соціальної допомоги вдома управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради у комунальну установу «Центр надання соціальних 
послуг Мукачівської міської ради», враховуючи протокол засідання Гуманітарної 
ради від 05 липня 2021 року № 15/2021, та рекомендації постійної комісії з питань 
гуманітарної політики (протокол _____ від _________2021), постійної комісії з 
питань бюджету та регламенту (протокол _____ від ________2021),  керуючись п. 
30 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити структуру, штат та чисельність Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської ради» згідно з додатком  
до цього рішення. 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради В. Іванчо та на 
постійні комісії з питань гуманітарної політики та з питань бюджету. 

 
 

Міський  голова                                                       А. БАЛОГА  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток  
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради 
8-го скликання 
_______2021 року №____ 

 

Структура, штат та чисельність 
Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

 Мукачівської міської ради»  
 

№ 
з/п 

Найменування посади Кількість штатних 
одиниць 

1 2 3 

Адміністративний персонал 

1. Директор 1 

2. Бухгалтер 1 

Разом: 2 

Відділ соціальної роботи 

3. Заступник директора – начальник відділу 1 

4. Фахівець із соціальної роботи 9 

5. Соціальний робітник 8 

Разом: 18 

Всього: 20 

 

Секретар міської ради           Я. ЧУБИРКО 

 


