
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІХСЕСІЯ,VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

1 грудня 2022року                     м. Стрий                                .  №1383

Про внесення змін до рішення ХVI сесії,
Стрийської міської ради
 від 23.12. 2021р. № 797 

Розглянувши клопотання Стрийського міського центру соціальних служб, 
відповідно до рішення ХХVІІIпозачергової сесії Стрийської міської ради від 
10.11.2022р., № 1365 «Про безкоштовну передачу на баланс Стрийського 
міського центру соціальних служб комунального нерухомого майна по 
вул.С.Бандери 24 у м.Стрию», № 1366 «Про передачу майна комунальної 
власності»,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», ст. 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Стрийська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити штатну чисельність працівників Стрийського міського 
центру соціальних служб в кількості 15 (п’ятнадцять) штатних одиниць.

2. Ввести в структуру Стрийськогоміського центру соціальних служб 
посади «завідувач господарства», «прибиральник», «опалювач».

3. Затвердити структуру Стрийського міського центру соціальних служб в 
межах штатної чисельності, згідно додатку.

4. Вважати таким, що втратили чинність п.1, п.2 рішення № 797ХVІ сесії 
VIIIДемократичного скликання Стрийської міської ради від 23 грудня 
2021 р.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Х.Грех та на депутатську постійну комісію з питань 
охорони здоров’ята соціального захисту населення ( І.Салдан).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ
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                                                                                                     Додаток 
                                                                                           до рішення ХХІХ сесії

                                                                                             Стрийської міської ради
                                                                                                     від 01 грудня 2022р. №1383

Структура Стрийського міського центру соціальних служб

№ 
з/п

Посада Штатних одиниць

Адміністративно-господарський персонал
1. Директор 1

2. Головний бухгалтер 1

3. Завідувач господарства 1

4. Прибиральник 0,5

5. Опалювач 0,5

Служба соціальної роботи в громаді

6. Заступник директора – керівник служби   1

7. Фахівець із соціальної роботи 5

8. Супроводжувач осіб з інвалідністю 1

Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного
консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства

та/або насильства за ознакою статі
9. Фахівець із соціальної роботи 1

10. Психолог 0,5

Служба соціально-психологічної підтримки
11. Керівник служби 1

12. Фахівець із соціальної роботи 1

13. Психолог 0,5

Всього працівників: 15

Секретар ради                                                                                Мар`ян БЕРНИК


