
 

УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ  
 ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про чисельність та структуру 
Стрийського  міського центру 
соціальних служб

Розглянувши клопотання Стрийського міського центру соціальних служб,  
звернення гр.Поліщука Е.Ф., особи з інвалідністю по зору першої групи, голови ГО 
«Генерація успішної дії», щодо забезпечення супроводженням осіб з інвалідністю по 
зору першої групи, відповідно до ч.4 ст.11 Закону України «Про реабілітацію осіб з 
інвалідністю», керуючись Наказом Міністерства соціальної політики України від 
26.01.2021р. № 29  «Про Затвердження Примірного штатного нормативу чисельності 
працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру 
соціальних служб», зокрема «введення інших посад (професій) та визначення штатної 
чисельності їхніх працівників проводяться залежно від конкретних умов надання 
соціальних послуг за рішенням органу, що утворив центр», ст. 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Стрийська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в п 3 рішення № 40 ІІІ сесії VIII Демократичного скликання 
Стрийської міської ради від 22 грудня 2020 р., зокрема Затвердити штатну 
чисельність працівників Стрийського міського центру соціальних служб в 
кількості 11 (одинадцять) штатних одиниць.

2. Внести зміни в додаток 2 рішення № 40 ІІІ сесії VIII Демократичного 
скликання Стрийської міської ради від 22 грудня 2020 року, зокрема в 
структуру та штати Стрийського міського центру соціальних служб ввести  
посаду «супроводжувач осіб з обмеженими можливостями».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Х.Грех.

 
       

Міський голова  Олег КАНІВЕЦЬ

Від 25 лютого 2021року               м. Стрий.                                      № 193

                                  



Додаток 
до рішення  V сесії

Стрийської міської ради
Від 25лютого 2021р. № 193

Структура Стрийського міського центру соціальних служб

№ 
з/п

Посада Чисельність
працівників

1. Директор 1

2. Головний бухгалтер 1

3. Заступник директора – начальник відділу  
соціальної роботи

1

4. Провідний фахівець із соціальної роботи 1

5. Фахівець із соціальної роботи 1 категорії 2

6. Фахівець із соціальної роботи ІІ категорії 3

7. Психолог 1

8. супроводжувач осіб з обмеженими 
можливостями

1

Всього працівників: 11

Секретар Ради                                                     Мар`ян БЕРНИК


