
 
 
 

 
 

                                      ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
        ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
                                       ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                    (друга сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
17 грудня 2020 року 
 
Про затвердження граничної 

чисельності  працівників 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) Лубенської 

міської ради та затвердження 

структури центру у новій редакції 
 
 

З метою забезпечення ефективного функціонування Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської 

міської ради відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України         
№ 721-р від 12.06.2020 року «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальної громади Полтавської області», 
постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 
«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціальногобслуговування  
(надання соціальних послуг)», наказу Міністерства соціальної політики 

України № 753 від 12.07.2016 року «Про затвердження Типового штатного 

нормативу чисельності працівників територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)»,  керуючись ст. 25, 26, 59 
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
міська рада  вирішила : 

 
         1. Затвердити граничну чисельність працівників територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської 

ради у кількості 135,5 штатних одиниць. 
          2. Затвердити структуру територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської ради в новій 

редакції (додається). 
          3. Директору територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Лубенської міської ради Сухонос Н.В. внести 

відповідні зміни до штатного розпису з 01.01.2021 року. 



          4.  Рішення двадцять третьої сесії шостого скликання від 25.05.2012 р. 

«Про затвердження загальної та граничної чисельності штатних працівників 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Лубенської міської ради вважати таким, що втратило чинність. 
          5. Організацію виконання цього рішення покласти на Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської 

міської ради (директор Сухонос Н.В.),  контроль за виконанням рішення 

покласти на  постійну  депутатську комісію  з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки  та  постійну  депутатську комісію  з питань 

планування бюджету та  фінансів.   
 
 
 
Лубенський міський голова                          О. П. Грицаєнко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ППООГГООДДЖЖЕЕННОО  
  

    

Секретар  міської ради 
  

  М.Ф.Комарова    

Заступник Лубенського 

міського голови з питань 

діяльності  виконавчих 

органів ради        
                                                           

  І.В.Харченко 
  

Голова постійної 

депутатської комісії з питань 

планування бюджету та 

фінансів     
                           

  Р. В. Сендзюк  

Голова постійної 

депутатської комісії з 

соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки     
                                                                 

  С.І. Мисник 
  

Начальник фінансового 

управління виконавчого 

комітету  
 

  Т.О.Романенко  

Начальник  юридичного 

відділу виконавчого комітету  
  
ЗЗааввііддуувваачч  ссееккттоорруу  зз  ккааддррооввооїї  
ррооббооттии  ввииккооннааввччооггоо  ккооммііттееттуу  
  

  Н. М. Мелентьєва                                                            
 
 
Т.Г. Мелешко 
 
  

Начальник управління 

соціального захисту 
населення                                                           

  В.О.Щербак 

 
Начальник організаційного 

відділу виконавчого комітету  

   
Н. М. Уварова 
  

  
      
                                                               
 
Сухонос Н.В. 
73-838 
 



                                                                                                                                     Додаток 
                                                                                                                        до рішення міської ради від  
                                                                                                                        17.12.2020 р. 
 

 

 

 

СТРУКТУРА  
Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
Лубенської міської ради 

( нова редакція)  
 

 
 

 

Секретар міської ради                                                                   М. Ф. Комарова 



Пояснювальна записка 
до  рішення  другої сесії  

 Лубенської міської ради  від 17.12.2020 р. 
«Про внесення змін до 

структури та граничної чисельності штатних працівників Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської 

міської ради та затвердження її у новій редакції» 
 
 
 

  З метою впорядкування діяльності Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської ради в 
цьому проєкті рішення  викладені для розгляду  та  затвердження на сесії  
Лубенської  міської  ради  пропозиції про внесення змін до структури 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Лубенської міської ради та затвердження її у новій редакції.  
         Визнати таким, що втратило чинність рішення двадцять третьої сесії 

шостого скликання від 25.05.2012 р. «Про затвердження загальної та 

граничної чисельності штатних працівників територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської 

ради вважати таким, що втратило чинність. 
 
 
 
 
 
Директор територіального центру                                         Н.В.Сухонос                                                                 
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