
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

18 лютого 2021 року 
 

Про внесення змін до структури та 

загальної чисельності Лубенського 

міського центру соціальних служб  

 

 Розглянувши лист Лубенського міського центру соціальних служб про 

введення додаткової штатної одиниці – водія автотранспортних засобів, з 

метою своєчасного та всебічного надання соціальних послуг мешканцям 

територіальної громади відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 479 «Деякі 

питання діяльності центрів соціальних служб», керуючись статтями 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до структури Лубенського міського центру соціальних 

служб, ввівши додатково одну штатну одиницю – водія автотранспортних 

засобів.  

2. Затвердити загальну чисельність Лубенського міського центру 

соціальних служб в кількості 9 штатних одиниць. 

3. Внести зміни до штатного розпису Лубенського міського центру 

соціальних служб на 2021 рік та ввести його в дію з 01 березня 2021 року. 

4. Пункт 2 рішення Лубенської міської ради від 24 грудня 2020 року «Про 

затвердження Положення про Лубенський міський центр соціальних 

служб у новій редакції, його загальної чисельності та структури» визнати 

таким, що втратив чинність. 

5. Організацію виконання рішення покласти на директора Лубенського 

міського центру соціальних служб Віктора Цимбала  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Харченко,  

постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної політики, 

освіти та науки та постійну депутатську комісію з питань планування 

бюджету та фінансів. 

                 

 

Лубенський міський голова                                            Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Лубенської міської ради від 18.02.2021 року 

«Про внесення змін до структури та загальної чисельності 

Лубенського міського центру соціальних служб» 

 

З метою своєчасного та всебічного надання соціальних послуг 

мешканцям Лубенської територіальної громади відповідно до Положення про 

Лубенський міський центр соціальних служб у новій редакції від 26.12.2020 

року, враховуючи суттєву віддаленість сільських населених пунктів громади, 

значну кількість сімей та осіб соціально вразливих категорій та передачу в 

оперативне управління центру легкового автомобіля, виникла необхідність 

винесення на розгляд Лубенської міської ради питання про введення до 

штатного розпису Лубенського міського центру соціальних служб додаткової 

штатної одиниці – водія автотранспортних засобів. 

 

 

 

Директор центру                                                        В. ЦИМБАЛ 
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