ПРОЕКТ доопрацьовано 17.05.2017р.
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження структури, переліку посад та граничної штатної чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Одеси»

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», наказу Міністерства соціальної політики України від 12 липня 2016 року № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», відповідно до Положень про територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з метою упорядкування штатних розписів працівників зазначених комунальних установ виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                          «Про затвердження структури, переліку посад та граничної штатної чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Одеси» (додається).
	
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
Міський голова                                                               			Г. Труханов
 
Керуюча справами                                                    			О. Оніщенко
 
Вик.: Китайська 728-14-48
         (Байдан 726-66-64)
 









Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№



Про затвердження структури, переліку посад та граничної штатної чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Одеси


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», наказу Міністерства соціальної політики України від 12 липня 2016 року № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», відповідно до Положень про територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з метою упорядкування штатних розписів працівників зазначених комунальних установ Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру, перелік посад та граничну штатну чисельність працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Одеси:
1.1. Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси» (додаток 1).
1.2. Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» (додаток 2).
1.3. Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» (додаток 3).
1.4. Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» (додаток 4).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 19 жовтня 2011 року № 1411-VІ «Про затвердження Переліку посад, які вводяться для виконання заходів Міських цільових програм та поліпшення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) підопічних територіальних центрів районів міста Одеси».  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.



Міський голова                                                                           	Г. Труханов



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради




Керуюча справами                                                    			О. Оніщенко


























Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
від 
№


Структура, перелік посад та гранична штатна чисельність працівників
комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Київського району м. Одеси»

	Структура комунальної установи:

	апарат територіального центру;
	відділення соціальної допомоги вдома;
	відділення денного перебування;
	відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
	відділення реалізації міських цільових програм.


2. Перелік посад (назви інших посад та їх кількість, які вводяться залежно від конкретних умов обслуговування згідно з вимогами наказу Міністерства соціальної політики України від 12 липня 2016 року № 753):
	заступник завідувача відділення – 1 шт.од.;
	заступник головного бухгалтера – 1 шт.од.;
	економіст із бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності – 1 шт.од.;
	головний спеціаліст із питань кадрової та організаційної               роботи – 1 шт.од.;
	головний фахівець – 2 шт.од.;
	завідувач відділення реалізації міських цільових                      програм – 1 шт.од.;
	фахівець із соціальної роботи відділення реалізації міських цільових програм – 7 шт.од.;
	соціальний працівник відділення реалізації міських цільових програм – 7 шт.од.


3. Гранична штатна чисельність працівників – 157 шт.од.



Секретар ради								О. Потапський








Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
від 
№

Структура, перелік посад та гранична штатна чисельність працівників
комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Малиновського району м. Одеси»

	Структура комунальної установи:

	апарат територіального центру;
	відділення соціальної допомоги вдома (І);
	відділення соціальної допомоги вдома (ІІ);
	відділення денного перебування;
	відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
	відділення реалізації міських цільових програм.


2. Перелік посад (назви інших посад та їх кількість, які вводяться залежно від конкретних умов обслуговування згідно з вимогами наказу Міністерства соціальної політики України від 12 липня 2016 року № 753):
	заступник завідувача відділення – 2 шт.од.;
	заступник головного бухгалтера – 1 шт.од.;
	економіст із бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності – 1 шт.од.;
	головний спеціаліст із питань кадрової та організаційної роботи –                            1 шт.од.;
	головний фахівець – 2 шт.од.;
	завідувач відділення реалізації міських цільових                      програм – 1 шт.од.;
	фахівець із соціальної роботи відділення реалізації міських цільових програм – 8 шт.од.;
	соціальний працівник відділення реалізації міських цільових програм – 8 шт.од.


3. Гранична штатна чисельність працівників – 229 шт.од.



Секретар ради								О. Потапський








Додаток 3
до рішення
Одеської міської ради
від 
№

Структура, перелік посад та гранична штатна чисельність працівників
комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Приморського району м. Одеси»

	Структура комунальної установи:

	апарат територіального центру;
	відділення соціальної допомоги вдома;
	відділення денного перебування;
	відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
	відділення реалізації міських цільових програм.


2.  Перелік посад (назви інших посад та їх кількість, які вводяться залежно від конкретних умов обслуговування згідно з вимогами наказу Міністерства соціальної політики України від 12 липня 2016 року № 753):
	заступник завідувача відділення – 1 шт.од.;
	заступник головного бухгалтера – 1 шт.од.;
	економіст із бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності – 1 шт.од.;
	головний спеціаліст із питань кадрової та організаційної роботи –                            1 шт.од.;
	головний фахівець – 1 шт.од.;
	завідувач відділення реалізації міських цільових                       програм – 1 шт.од.;
	фахівець із соціальної роботи відділення реалізації міських цільових програм – 6 шт.од.;
	соціальний працівник відділення реалізації міських цільових програм – 5 шт.од.


3. Гранична штатна чисельність працівників – 153,5 шт.од.



Секретар ради								О. Потапський









Додаток 4
до рішення
Одеської міської ради
від 
№

Структура, перелік посад та гранична штатна чисельність працівників
комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Суворовського району м. Одеси»

	Структура комунальної установи:

	апарат територіального центру;
	відділення соціальної допомоги вдома (І);
	відділення соціальної допомоги вдома (ІІ);
	відділення денного перебування;
	відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
	відділення соціально-медичних послуг;
	відділення реалізації міських цільових програм.


	 Перелік посад (назви інших посад та їх кількість, які вводяться залежно від конкретних умов обслуговування згідно з вимогами наказу Міністерства соціальної політики України від 12 липня 2016 року № 753):

	заступник завідувача відділення – 1 шт.од.;
	заступник головного бухгалтера – 1 шт.од.;
	економіст із бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності – 1 шт.од.;
	головний спеціаліст із питань кадрової та організаційної роботи –                            1 шт.од.;
	головний фахівець – 2 шт.од.;
	машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) – 1 шт.од.;
	прасувальник – 1 шт.од.;
	робітник з обслуговування лазні – 1 шт.од.;
	двірник – 1,5 шт.од.;
	лікар – завідувач відділення – 1 шт.од.;
	сестра медична з фізіотерапії – 1 шт.од.;
	сестра медична з масажу – 2 шт.од.;
	молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 1 шт.од.;
	завідувач відділення реалізації міських цільових                      програм – 1 шт.од.;
	фахівець із соціальної роботи відділення реалізації міських цільових програм – 6 шт.од.;
	соціальний працівник відділення реалізації міських цільових програм – 7 шт.од.


	Гранична штатна чисельність працівників – 203,5 шт.од.



Секретар ради								О. Потапський

