
]rKPAiHA
кАм,янкА-БузькА рдйоттrд шржАвнА АдднIстрАIдя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Каrr.r'янка-Бузька ttn ZZf/оt ау//?

Про внесення змiн у ршпоряduсення
zоловu Кщч'янка-Бузькоt
райdерuсаdмiнiсmрацil Bid I 2.0 1. 2 01 7
М 14/02-08/17 кПро заmверduсення
Полоuсення про Калt'янка-Бузькай
районнuй mepumopiallbHuй ценmр
со цiаtльноzо о б ulyzoryа ання (наOання
соцiалльнuх поапуz)л>

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiii> ,
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Ущраiни вiд 29.12.2009 }lb1417 <,Щеякi питанЕя
дiялъностi територiальншс центрiв соцiального обслловування (н4дання
СОцiальн}D( посJryг)>>, Типового штатного нормативу чисельностi гlрацiвникiв
ТеРиторiалъного центру соцiального обсrгуговуванЕя (надання соцiа.пьних
ПОСlryГ), ЗатВердженого нак€Lзом MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики Украiни вiд
12.07.201,6 Nч753, прийнявши до увЕги кJIопотанЕя директора Калл'янка-
БУЗького районного територi€л"пьного центру соцiа.гrъного обслуговуванЕя
(н4дання соцiапъних посrгуг) вiд 21 .|2.20|7 NЬ58:

1. Утворити у cTpyкTypi Кам'янка-Бузького рйонного
ТеРИтОРiапьного центру соцiаrrьного обс.гryговування (надання соцiальнш<
пос.гrуг) вiддiлення стацiонарного догJIяду дJIя постiйного або тимчасового
прожив€lння (м.Кам'янка-Бузька). :2. Кам'янка-Бузькому районному територiальному центру
соцiа.пьного обслуговування (надання соцiальних послуг) (Ковапь M.I.)
РОзробити положення цро вiддiлення стацiонарного догJIяду дJIя постiйного або
тимtIасового проживання (м.Кам' янка-Брька).

3. Затвердити структуру Кам'янка-Бузъкого районного
територiапьного центру соцiального обсrгуговування (н4дання соцiапьних
послуг) в новiй редакцii згiдно з додатком.

4. Вважати таким, що втратив чиннiсть п.3 розпорядження голови
]Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii вiд 12.01 .20|7 J\b |4/02-08/|7 <Про
затвердження Положенrrя про Кам'янка-Бузький районний територiагrьний
центр соцiального обслryговування (н4дання соцiаrrьних посlгуг)>> та

розпорядженЕя голови Кам'яrrка-Бузькоi.райдевжадмiнiстрацii вiд 05.09.2017
J\9 499102-08/17 <Про внесення змiн в розпорядх(ення голови Кам'янка-Бузькоi



райдержqдмiнiстршдii вiд l2.0l .20117 Ns |4102,0811-7 кПро затвердженЕя

ПоложеНня .rрО itлп'янка-Бузъкий районний територiалъний центр соцiаirьного

обслуговуванЕя (надання
5. Контролъ за

Голова B.I. Кирилич

поюIасти на заступника
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!uрекmор ]
Головнuй бухzалmер ] ;}

Провidнuй бухzалmер ]
Воdiй 1

Iнспекmор по Kadpax ]
Сmорож 3

Iнженер з охоронu працi (посlсеэlсна
безпека)

]

П рuбuр ал ьнuця с лусlс б о в о z о
прuл,titоlення

0,5

Меduчна сесmра l
Bcbozo 10,5
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1

Фахiвець iз соцiальноi'робоmu 2
Kizmezopil' (с оцiальнuй пр ацiвнuк)

1
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Bcbozo 30,5
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Перукар 1

С оцiальнuй працiвнuк (пункm прокаmу

р еаб iлimацiйнuх з ас о бiв)
1

Соцiальнuй робimнuк ]
Bcbozo 5

ВIДДIЛЕННЯ СТДЦIОНДРНОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ ПОСТIИНОГО ДБО
тим\Iдсов ого п р оживдння (н.яричIв)
завidувач вiddiлення 1

Маtпuнiсm iз прання mа pefuloHmy

оdяеу
0,5

Сесmра zоспоduня 0,5

Сесmра меduчна 0,5

Сесmра меduчна з diеmuчноzо
харчування

0,5

Молоdu.ла меduчна сесmра з dоzляdу за
хворuJvlu

4,5

Кvхар 2

Воdiй 1

Бухzалmер 1

Bcbozo 11"5

ВIДДIЛЕННЯ СТДЦIОНДРНОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ ПОСТIИНОГО АБО
ТИ М\IДС О В ОГО П Р UКИ В ДН НЯ (м. Кам' янка-Буз ька)
Завidувач вiddiлення ]

Сесmра zоспоduня 0,5
MatotuHicm з прання mа ремонmу оdяzу 0,5

Сесmра ллеduчна з diеmuчноzо
харчування

0,5

Молоdша меduчна сесmра з dоеляdу за
хворuJvlu

4,5

Молоdша меduчна сесmра 1

Сесmра меOuчна 1

Сmорож (кочеzар) 3

робimнuк з ко]иплексноzо
обслуео вування mа peJvtoHmy буduнку

1

Кухар 2

Bcbozo 15
Разом 72,5


