
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Восьма сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  12 травня 2021 року                                                                              №

Про зміну назви відділу «Центр надання
соціальних послуг населенню» виконавчого
комітету Помічнянської міської ради,
затвердження Положення та штату відділу
соціального захисту та охорони здоров’я
Помічнянської міської ради

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада в и р і ш и л а :

1. Змінити назву відділу «Центр надання соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради на Відділ соціального
захисту та охорони здоров’я Помічнянської міської ради.

2. Затвердити положення Відділу соціального захисту та охорони
здоров’я Помічнянської міської ради (додаток 1).

3.  Затвердити штатний розпис Відділу соціального захисту та охорони
здоров’я Помічнянської міської ради (додаток 2).

4. Уповноважити начальника відділу «Центр надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради Бугра Ю.В.
подати документи для державної реєстрації змін до державного реєстратора.

5. Відмінити дію рішення шостої сесії Помічнянської міської ради
8-го скликання від 04.03.2021 року № 138 «Про зміну назви Центру надання
соціальних послуг населенню виконавчого комітету Помічнянської міської
ради, затвердження Положення та штату КЗ «Центр надання соціальних
послуг» Помічнянської міської ради».

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального  захисту
населення.

Міський голова                                                                    Микола АНТОШИК



Додаток 2

Затверджено
рішенням сесії міської ради
від             2021 року №

Штатний розпис
виконавчого органу Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

Помічнянської міської  ради

№
з/п

Назва структурного підрозділу
 та посад

Кількість
штатних посад

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я
Помічнянської міської  ради

1. Начальник відділу соціального захисту та
охорони здоров’я

1

2. Провідний спеціаліст  з ведення бухгалтерського
обліку та фінансової звітності 1

3. Спеціаліст І категорії 1
4. Прибиральник службових приміщень 0,25

            Всього: 3,25

_________________________
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