ПРОЕКТ 









Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження структури та граничної штатної чисельності працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради»




Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги» виконавчий комітет Одеської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження структури та граничної штатної чисельності працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради» (додається). 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М. 



Міський голова									Г. Труханов



Керуюча справами								О. Оніщенко



Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради від
№

Про затвердження структури та граничної штатної чисельності працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», з метою упорядкування штатного розпису працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та граничну штатну чисельність працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради (додається).

2. Центру соціальних служб Одеської міської ради:
2.1. Привести штатний розпис працівників у відповідність до затвердженої пунктом 1 цього рішення структури, граничної штатної чисельності та чинних нормативно-правових актів України. 
2.2. Утримувати чисельність працівників і здійснювати фактичні видатки на заробітну плату в межах фонду заробітної плати. 
2.3. Вжити необхідних заходів, пов’язаних із затвердженням штатного розпису, у встановленому чинним законодавством України порядку.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 26 липня 2017 року № 2304-VІІ «Про затвердження граничної штатної чисельності працівників та структури Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

4. 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. ОніщенкоДодаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 
№

Структура та гранична штатна чисельність працівників 
Центру соціальних служб Одеської міської ради

№
з/п


Назва структурного підрозділу
Гранична штатна чисельність працівників, 
усього, одиниць
1.
Адміністративний персонал















157
2.
Відділ організаційно-господарського забезпечення

3.
Відділ з питань надання соціальних послуг та правового забезпечення Центру соціальних служб Одеської міської ради (Центр соціальних послуг): відділення дитячого розвитку (Центр дозвілля «Малишкін дім»)

4.
Відділ соціальної роботи Центру соціальних служб Одеської міської ради у Київському районі 

5.
Відділ соціальної роботи Центру соціальних служб Одеської міської ради у Малиновському районі

6.
Відділ соціальної роботи Центру соціальних служб Одеської міської ради у Приморському районі

7.
Відділ соціальної роботи Центру соціальних служб Одеської міської ради у Суворовському районі

8.
Відділ допомоги жінкам (жінкам з дітьми), постраждалим від насильства (Центр допомоги жінкам (жінкам з дітьми), постраждалим від насильства): відділення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; відділення притулку  для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

9.
Відділ мобільних бригад соціально-психологічної допомоги


Секретар ради								О. Потапський 

