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ВЕЛИКООЛ:СКСАНДРIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТР АЦIЯ 
ХЕРСОНСЬКОI ОБЛАСТI 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОI ДЕРЖАВНО! АДМIНIСТРАЦll 

24.11 2016 № 503 

Про затвердження структури та 
штату Великоолександрiвського 
f'"йn,п,ого щжтру соцiальних служб 
,•.i'•! с,;.,'лiтей тit молодi 

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 22 липня 
2016 року № 462 "Питания оплати працi працiвникiв центрiв соцiальних служб для 
ciм'i", дiтей та молодi", наказiв Мiнiстерства соцiальноi' полiтики Украi'ни 
вiд 29 червня 2016 року № 709 "Про затвердження типових структур i штатiв 
центрiв соцiальних служб для ciм'i', дiтей та молодi" та вiд 16 серпия 2016 року 
№ 883 "Про затвердження змiн до наказу Мiнiстерства соцiальноi' полiтики 
Украi'ни вiд 18 травня 2015 року № 526 "Про умови оплати працi працiвникiв 
закладiв соцiалъного захисту дiтей, закладiв соцiального обслуговування i центрiв 
соцiальних служб для сiм'У, дiтей та молодi", керуючись статтями 5, 6, пунктом 1 
частини першоi' статтi 39, частиною першою статтi 41 Закону Украi'ни 
4 l'po м1cne'ill держаnтf! адмМсtрац11 : --- - --

1. Затвердити структуру та штат Великоолександрiвського районного
центру соцiальних служб для сiм'У, дiтей та молодi у кiлькостi 6 осiб 
з 01 грудня 2016 року (додасrъся). 

2. Директору Великоолександрiвського районного центру соцiальних служб
для сiм\ дiтей та молодi Шахман В.В.: 

2.1. Привести штатний розпис у вiдповiднiсть з цим розпорядженням у 
встановленому чинним законодавством порядку та подати на затвердження 
начальнику управлiння соцiального захисту населения районноi' державноi' 
адмiнiстрацii" до О 1 грудня 2016 року. 
,., 2.2. Розробити та затвердити вiдповiднi посадов� шструкцii' працiвникiв 
Великоолек,щирiвського районного центру соцiальних служб для ciм'i", дiтей та 
молоw.�:-1-'�� � � 9�'Ь�1\а�� шо втратило чиннiсть, розпорядження голови районноi' 

�roY� ·\{�пti, вiд 06 липня 2012 року № 624 "Про затвердження 

#� 
и та грани�RQУ.�1qельностi Великоолександрiвського районного центру

1.аз.о ьних служб длЯ'сrм''fЬJ.1тей та молодi". 
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0��11ням цього розпорядження покласти на заступника
\ '.' л И'JУайтw i'�ржавноТ.�iнiстрацii' Лавренко О.О. , ,,; в н.�. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
районноi' державноi' адмiнiстрацii' 
24.11.2016 № 503 

СТРУКТУРА ТА ШТАТ 

Великооолександрiвського районного центру 
соцiальних служб для ciм'i', дiтей та молодi 

Посал11 nрацiвннкiв Велпкоолександрiвськоrо 

районноrо центру соцiальнпх служб дл11 сiм'У, Кiлькiсть штатпих одиниць 
дiтеП Т11 MOЛO)li 

2 

Директор 
Бухгалтер " 
Вiддiл соцiальноi робоm: 

Заступник директора-начальник вiддiлу 
JОрисконсулът 
Психолог 
Фахiвеuь iз соцiалыю'i робоm 
Всього: 
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держа1то'i адмiн16-рацi'i 0.0.Лавренко 
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