
Довідка 

про погодження проєкту рішення   Коростенської міської ради 2 сесія VIII 

скликання від 24.12.2020р.  «Про  затвердження граничної чисельності 

працівників комунальної установи Територіальний центр соціального  

обслуговування(надання соціальних послуг) міста Коростень » 

Проєкт рішення розроблено:  (ініціатор проекту рішення) 

 

Виконавець:  Шишук Ігор Якович, директор КУТЦСО(надання соціальних 

послуг)м.Коростень, № тел. 

 

Доповідає на сесії:  Єсін Ігор Володимирович. начальник управління праці 

та соціального захисту населення Коростенської міської ради. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: Єсін Ігор Володимирович. 

начальник управління праці та соціального захисту населення Коростенської 

міської ради. 

 

   

 

Запросити: 

 

Розсилка: Фінансове управління,  

                  УПСЗН,   

                   КУ ТЦСО (надання соц.послуг) м.Коростень.                            

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  2 сесії  VIIскликання Коростенської міської ради від  

24.12.2020р. «Про затвердження граничної чисельності працівників 

комунальної установи Територіальний центр соціального  обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста Коростень » 

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі 

питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), наказу Міністерства соціальної політики України  

від 12.07.2016 №753  «Про затвердження  Типового штатного нормативу 

чисельності працівників територіального центру соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг)   гранична чисельність працівників 

комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) становить  77  штатних одиниць. На 

07.12.2020року у відділенні соціальної допомоги вдома працює 64 штатні 

одиниці, з них  61 штатна одиниця - соціальні робітники , які обслуговують  -  

728 підопічних. 

На виконання розпорядження  Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 

№711-р «Про визначення центрів та затвердження територій територіальних 

громад Житомирської області» створюється Коростенська територіальна 

громада , а саме приєднуються до м. Коростень 18 територіальних громад. В 

комунальній установі Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг )  у відділенні соціального обслуговування вдома 

кількість підопічних зросте на 280 чоловік і становитиме 1008 громадян, які 

будуть обслуговуватись нашою установою. Введення додаткових 13 штатних 

одиниць вирішить питання з обслуговування громадян , які потребують 

обслуговування  в приєднаних територіальних громад. 

З метою упорядкування структури та штату комунальної установи 

Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) 

міста Коростень доцільно затвердити структуру та штат Територіального 

центру у кількості 90 штатних одиниць, а саме : 

Апарат територіального центру: 

1.Директор -1 штатна одиниця 

2.Головний бухгалтер -1 штатна одиниця 

3.Бухгалтер провідний -1 штатна одиниця 

4.Бухгалтер І категорії -1 штатна одиниця 

5.Інспектор з кадрів -1 штатна одиниця 

6.Водій автотранспортних засобів- 1 штатна одиниця 

7.Прибиральник службових приміщень- 1штатна одиниця 

Відділення соціальної допомоги вдома  



1.Завідувач відділення- 1 штатна одиниця 

2.Фахівець із соціальної допомоги вдома - 1штатна одиниця 

3.Соціальний працівник ІІ кат-2 штатні одиниці 

4.Соціальний робітник -73 штатні одиниці 

Відділення денного перебування 

1.Соціальний працівник ІІ кат-1 штатна одиниця 

2.Соціальний робітник -1 штатна одиниця 

3. Сестра медична-1 штатна одиниця 

Відділення організації надання адресної натуральної  та грошової 

допомоги 

1.Соціальний працівник ІІ кат-1 штатна одиниця 

2.Соціальний робітник -1 штатна одиниця 

3. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків-1 штатна 

одиниця 

 

Директор КУ ТЦСО  

надання соц. послуг м.Коростень                                                 Ігор ШИШУК 

 

 

 

 

 

 

  

 


