
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XX сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________   2022 року                  м. Бережани                      ПРОЕКТ №804 

   

Про затвердження  структури та граничної 

чисельності працівників комунальної установи 

«Бережанський центр надання соціальних послуг 

– ДОПОМОГА» Бережанської міської ради 

 

З метою запровадження ефективної системи надання соціальних послуг 

на території громади, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», 

керуючись вимогами статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

у зв’язку із створенням комунальної установи  «Бережанський центр надання 

соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради, рішенням сесії 

міської ради №539 від 17.12.2021року, враховуючи      пропозиції постійної комісії  

з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму(протокол №8 

від 11.04.2022р),  та постійної комісії з  питань освіти, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань (Протокол №4(24), сесія 

Бережанської  міської  ради 

                                                   В И Р І Ш И Л А:  

1.Затвердити  структуру та граничну чисельність працівників Комунальної 

установи «Бережанський центр надання соціальних послуг – ДОПОМОГА» 

Бережанської міської ради (додається). 

2.Розпочати процедуру реорганізації Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської ради шляхом 

приєднання до комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних 

послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради.  

3.«Фінансовому управлінню» міської ради передбачити видатки на 

утримання і забезпечення діяльності комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради.  

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти першого заступника 

міського голови, ЛУК'ЯНОВУ Марію. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Ростислав БОРТНИК 



Додаток  

до рішення сесії міської ради 

№___ від _______________2022року 

 

п№ 

з/п 

Код 

класифікатора 

професій 

Назва структурного підрозділу Кількість штатних 

одиниць 

Адміністративно господарський апарат 

1.  
1210.1 Директор 1 

2.  
1231 Головний бухгалтер 1 

3.  
2429 Юрисконсульт 1 

4.  
2445.2 Психолог 1 

 
Разом 4 

Відділення соціальних послуг за місцем проживання 

1.  
1237.2 Завідувач відділення  1 

2.  
2446.2 Фахівець із соціальної роботи 1 

3.  
3460 Соціальний працівник 1 

4.  
5133 Соціальний робітник 28 

 
 Всього по відділенню 31 

Відділення соціально-психологічної допомоги та супроводу осіб, що опинилися в складних 

життєвих обставинах, учасників АТО/ООС і учасників бойових дій  та інших соціально-

вразливих категорій 

1.  
1237.2 Завідувач відділення 1 

2.  
2446.2 Фахівець із соціальної роботи 1 

 Всього по відділенню 2 

 
РАЗОМ 37 

 

Секретар міської ради                                                   Ірина ЗАГНІЙНА 


