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НОВОТРОIЦЬКА Р АЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

ХЕРСОНСЬКОI ОБЛАСТI 

НОВОТРОIЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦIАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ 
CIM'i, ДIТЕЙ ТА МОЛОД! 

НАКАЗ 

29.02.2016 

Про затвердження структури i штатi в 
Новотро'iцького районного центру 
соцiальних служб для сiм 'i', дiтей та 
молодi у новiй редакцi'i 

№ 14 

Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства соцiальноi· полiтики Украi·ни вiд 08 
червня 2012 року No344 «Про затвердження Типових структур и i штатiв 
республiканського (Автономно'i Республiки Крим), обласних, Киi'вського та 
Севастопольського мiських, районних, мiських, районних у мiстах, 
селищних та сiльських центрiв соцiа.1ьних служб для ciм'i', дiтей та молодi», 
iз змiнами, внесеними наказом Мiнiстерства соцiальноi' полiтики Укра'iни вiд 
13 лютого 2013 року No870, зареестрованого у Мiнiстерствi юстицii' Укра'iни 
19 грудня 2013 року за № 2147/24679, керуючись пiдпунктами 2,4 пункту 10 
у новiй редакцi'i Положения про Новотро'iцький районний центр соuiальних 
служб для ciм'i', дiтей та молодi, затвердженого розпорядженням голови 
районно'i державноi' адмiнiстрацi'i вiд 25 вересня 2015 року № 346: 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести змiни до штатного розпису Новотроi'цького районного центру
соцiальних служб для ciм''i, дiтей та молодi з 01 березня 2016 року, а саме 
вивести зi штатного розпису посаду провiдного спецiалiста - юрисконсульта 
вiддiлу соцiальноi' роботи, натомiсть не'i ввести посаду провщного 
спецiалiста вiддiлу соцiально'i роботи. 

2. Затвердити з О I березня 2016 року структуру i штати Новотро'iцького
районного центру соцiальних служб для ciм'"i, дiтей та молодi у новiй 
редакцii', що додаеться. 

3. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ районного центру
соцiальних служб для ciм''i, дiтей та молодi вiд 03 листопада 2014 року №74-
ос «Про затвердження структури i штатiв Новотро'iцького районного центру 
соцiальних служб для ciм''i, дiтей та молодi з 04 листопада 2014 року у 
новiй редакцi'i» 



4. Начальнику вiддiлу соцiально·1 роботи Смiрних )К.А. до 

04 квiтня 2016 року надати пропозицii' щодо завдань, обов'язкiв та 
повноважень до посадовоi' iнструкцiУ провiдного спецiалiста вiддiлу 
соцiальноi· роботи. 

5. Головному спецiалiсту, головному бухгалтеру Сакун М.В. здiйснити
необхiднi розрахунки в установленому законом порядку з урахуванням 
внесених зм1н. 

6. Контроль за виконанням дан го наказу залишаю за собою.

Директор С.Л.Галько 
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ЗА ТВЕРДЖЕНО 
Наказ Новотро'iцького 
районного центру соцiальних 
служб для ciм'·i, дiтей та молодi 
29.02.2016 №� 

СТРУКТУРА I ШТ А ТИ 
Новотро'iцького районного центру соцiальних служб для ciм''i, 

дiтей та молодi з О 1 березня 2016 року 

Посада Типова структура i Структура i 
штати ( к-ть шт.од .. ), штати з О 1.03.2016 
затверджена наказом 

Мiнiстерства соцiально'i 
полiтики вiд 08 червня 

2012 року No 344 (iз 
змiнами вiд 13.12.2014 

№870 

Директор 1 1 

Головний спецiалiст, 1 1 

головний бухгалтер 
Вiддiл соцiально'i роботи 

Начальник вiдцiлу 1 1 

Головний спецiалiст 1 1 

Провiдний спецiалiст - 1 о 

юристконсульт 
Провiдний спецiалiст 3 2 

Спецiалiст першо'i 2 . 

категорi'i 
Всього по вiлдiлу: 8 3 
Разом: 10 6 

Посади, не вiднесенi до категорi'i державних службовцiв: 

Фахiвець iз соuiально'i роботи 

Всього: 

Головний спеuiалiст, головний 
бухгалтер 

14 4 

24 10 

_(J-� М.В.Сакун
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