
ДЕСНЯНСЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

хрJ{Z
Про затвердження структури Щеснянського
районного в MicTi Киевi Центру соцiальних служб

вiдповiдно до законiв Украiъи <про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, <про
соцiальнi послуги), <Про соцiаrrьну роботу з сiм}ми, дiтьми ,u *,оподд.о,
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 0l червня 2О2О року Nе 479 <.Щеякi
питання дiяльностi центрiв соцiальних служб>, накЕцlу MiHicTepcTBa соцiальноТ
полiтики Украiни вiд 26 сiчня 202l року Nэ 29 <Про 

-ruru.рдr*."пя 
Примiрного

штатного нормативу чисельностi працiвникiв районного, мiського, районнЬго уMicTi, селищного, сiльського центру соцiальних служб>, роrrrор"д*""п"
Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 0i ,рЪ"", i021 ро*улъ 234 <<Про внесення змiн до розпорядження !еснянЪькоi районнЪi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii вiд 09 лютого 202l року М 65 <Про затвердження
граничноi чисельностi прачiвникiв комунальних пiдприемств, y.ru"o" i органiзачiй
.щеснянського району MicTa Киева, оплата працi яких здiйснюеться за рахуноккоштiв бюлжету MicTa Кисва>

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

2. Ввести в дiю структуру !еснянського районного в MicTi
соцiальних служб з 01 червня 202l року.

З. Витрати на заробiтну плату здiйснювати в межах фонду оплати працi,
затвердженого в коцторисах на 202l piK.

4, Визнати таким, що втратив чиннiсть пункт З розпорядження {еснянськоi
районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii вiд 29 грулня-2020 року.]Ъ 718 <Про
перейменування ,Щеснянського районного у м. Киевi центру соцiЙ"""* служб дляciM'i, дiтей та молодi>>.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого

Алексеенко I.M.

. 1. Затверлити структуру ,,Щеснянського районного в MicTi Киевi центру
соцiальних служб, що додаеться.

Киевi центру

Голова !митро PATHIKOB
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження !еснянськоi районноТ
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii

вiд 4} rпJобм d,aJ,/xy____-.---;- а{+колоБовА
202l

СТРУКТУРА
.Щеснянського районного в MicTi Киевi центру соцiальних служб
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конфлiктi iз законом

1 Керiвник служби l

2 Фахiвець iз соцiальноi роботи 2

3 Психолог 1

Усьоzо: 4

Служба соцiального супроводження
1 Керiвник служби l

2 Фахiвець iз соцiальноi роботи _)

J Психолог 1

Усьоео: 5

1 Водiй автотранспортних засобiв 1

2 Прибира,,rьник службових примiщень 1

Ycbozo: 2
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продовження таблицi

оксана ВАСIЛЬСВА


