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кАм,янкА-Бузл,кА рАЙоннА дЕржАвнА АдNltlнIстрАцIя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

' 
5_LrЦ{-я, .&2 / Z /э оV:_м. Кам' яrrка-Бузька х"ш2/-аф7
Про внесення

розпоряd}rcення ?оловu Каллt'янкlв-
Бузt,коi райdерхсайwiнiсmрацii* r:il
l2.01.2017 ЛЬ 14/02,08/17 ,сf;;:l
заlпверdлrcення Поломсення про
Ka"+t' я tt t<tt- Бу t lt к Il й ршйоннuй
lпepulllopitъ,tbtt uй ценmр соцiальносо
обслуzовування (наdання соцiалtьнuх
послуz)>. +

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстр*rПr,
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29.\2.2009 NЬ 1417 <Щеякi пиТаннЯ

,цiялъностi територiальних центрiв соцiалъного обслуговування (наДання

соlliалr,нr.lх послуг)>>, Типового штатного нормативу .ilтселънос.тi прirцiвниКiВ
l:ept,rr орiалыIого центру соцiального обслуговуваннrI (Ilадаrrня соцiаtльних поСлУГ),

зат]Jеl)дtiкеlIого наказом MirricTepcTBa соцiальноТ шолiтики Украiни в\д 1.2..07.20|6
j{g 75З, прtttiнявши до уtsаги клопота}iня директора Кам'янка-Бузького раЙонного
тсри,горiаJIьного цснтру соцiалъного обслуговування (надання соtдiальнИх послУг)
;эiд З0.08 .2аП Jф 55, та у зв'язку iз кадровими змiнами:

1.Затвердити структуру Кам'янка-Бузького районного територiа_гrьного

IieilTpy соцiалъного обслуговування (надання соцiальних послуг),в новiй РеДаКцiТ,
Iцо доласться.

2.Вважати таким, що втратив чиннiсть, п.3 розпорядження вiд 12.О1 .201':

J\Ъ |4102-0\117 <Про затвердження Положення про Кам'янка-БузькиЙ,раЙонниЙ
територiалLний центр соцiального обслуговування (тrадання соцiальних послУг):i.

3.Контроль за виконан порядження покJrасти на зас,гупника голOви

р аriiдсрlllадшtiнi стр ацii I\{.
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Сmацi он арн е н айм ену в ання по с ad u
(професit)

Кiлькiсmь Lumаmнuх офuнuць

Дuрекmор 1
Головнuй бу{zалmер 1
Провidцuй бухzалmер 2
Iнспекmор по Kadpax ]
Сmороэtс )J

ё9РЦ авmоmранспорmнuх з ас обiв 2
Прuбuральнuця слуэtсб о вuх прuлtiu4. 0,5
Сесmра меduчна )\
Молоdша меduчна сесmра ]

Iнэюенер з охоронu працi ]

всъого 15

вIддIлЕння соцIдльноi допомоги вдомд

Завidувач Bid diленняlи I
Фахiвець iз соцiальноi dопоtиоеu
вdома

1

Фахiвець iз соцiальноi робоmu 2
Kamezopit (с оцiальнuй працiвнuк)

1

Соцiальнuй робimнuк 3]

всъого 34,0

Пероuuй



/

вIщIлЕння оргднIздцIi ндддння ддр EcHoi нлтурАльЙбI
тд грошовоi допомоги

Завidувач вiddiлення I
Соцiальнuй робimнuк 1

Соцiальнuй працiвнuк 1

р обimнuк з kofuIlulecHo zo
обслуеовування по peJvtoHmy буduнку

]

Швачка 1

Перукар l
всъого 6
ВIДДIЛЕННЯ СТДЦIОНАРНОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ ПОСТIЙНОГО ДБО
ТИМ\ИСОВОГО ПРОЯ{ИВАННЯ ( на 30 лiжко- л,tiсць)

Завidувач вiddiлення 1

Машtuнiсm iз прання mа pefuroчmy
оdяzу

0,5

Сесmра еоспоduння 0,5

Сесmра меduчна 0,5
Сесmра ллеduчна з diеmuчноzо

харчування
0,5

Молоdша меduчна сесmра з dоzляdу
за хворuмu)

4,5

Кухар (кухоннuй робimнuк) 2

всъого 9,5

ВСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ
ТЕР ИТОРIАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

б4,5


