
 
 
 
 
 
 

Пояснювальна записка 
до проєкту рішення  десятої  сесії  VIII скликання Коростенської міської 

ради від  28.10.2021р. «Про затвердження граничної чисельності 
працівників Комунальної установи Територіальний центр соціального  

обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської 
територіальної громади» 

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) Коростенської міської територіальної громади» 
становить  93  штатних одиниць.  

У зв’язку зі створенням Коростенської міської територіальної громади, в 
яку об’єднались 18 селищних рад установою в сільській місцевості 
обслуговується 176 громадян. 

На даний час  в сільській місцевості виявлені громадяни, які потребують 
надання соціальних послуг вдома, які не обслуговуються  та не перебувають на 
обліку в установі. 

Наразі навантаження  на одного соціального робітника установи у 
сільській місцевості складає 11 чоловік, тому відсутня фізична можливість 
надавати соціальні послуги додатково виявленим громадянам, які потребують 
надання соціальних послуг штатними працівниками установи. 

Введення додаткових 4 штатних одиниць-соціальних робітників, вирішить 
питання щодо обслуговування, як вже обслуговуваних так і нововиявлених 
громадян , які потребують обслуговування та проживають в   селах 
Коростенської міської територіальної громади. 

З метою упорядкування структури та штату Комунальної установи 
«Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних 
послуг) Коростенської міської територіальної громади» доцільно затвердити 
структуру та штат Територіального центру у кількості 97 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 -80 штатних одиниць 
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 «Терцентр»КМТГ                                                 Ігор ШИШУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Довідка 
про погодження проєкту рішення   Коростенської міської ради десятої сесії 
VIII скликання від 28.10.2021р.  «Про  затвердження граничної чисельності 

працівників комунальної установи « Територіальний центр соціального  
обслуговування(надання соціальних послуг) Коростенської міської 

територіальної громади » 
Проєкт рішення розроблено:  (ініціатор проекту рішення) 
 
Виконавець:  Шишук Ігор Якович, директор КУ «Терцентр» КМТГ,  
№ тел.0973089371 
 
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 виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 
 
   
 
Запросити: 
 
Розсилка: Фінансове управління,  
                  УПСЗН,   
                   КУ «Терцентр» КМТГ.                            
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


