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РозпоРяджшння

/.)^ц'уаугц ш:1 -' 9уц|в лъ р/

11ро 3атвердж(ення структури
1 пптату 9угу[вського районного
центру соц!альних служсб для с!м'!
д!теи та молод|

Б|дпов1дно до статей 6, 2з, 39 3акону 9кра?ни <|{ро м|сцев| дер>кавн|
адшт|н|сщац||>>, пункту 22 3агального полохсення про центр соц|альних слу>кб

для с|м'|, д|тей та молод|, затвердх{еного постаново1о 1{аб1нету й|н|стр1в
}кра|ни в|д27 серпня 2004 року м 1126, тана виконання пункту 4 дорунення
1{аб1нету й|н|стр|в !кра|ни в|д 20 березня 20\2 року 3\гэ |0984||11-12 щодо
вдосконалення роботи соц|альних слух<б 1шляхом повного охоплення
ооц|альними послугами вр&зливих категор|й населення, раннього виявлення
проблемних с|мей та своечасного надання }й п|дтримки' на виконання пункту
1 наказу й!н1стерства соц|ально| пол|тики !кра|ни в|д 08 червня 2012 року
м з44 *|{ро затвердже}{ня |ипових структури | тптат|в республ|канського
(Автономно| Республ|ки 1{рим), обласних, 1(и|вського та €евастопольского
м1ських, районних у м|стах, селищних та с|льських ценщ|в соц1альних слухсб

для с|м'|, д|тей та молод1>>, та на виконання !{иста Р1|н1стерства соц|ально|
пол|тики 9кра|ни в1д 16.11.20|2 !{у 633||||5-|2157 .|{ро уточнений розпод1л
фах|вц1в |з соц1ально| роботи>:

1. 3атверАити сщуктуру | тптат {угу|вського районного центру соц1альних
слуэкб для с|м'|, д1тей та молод| (додатоться).

2. 3изнати такими' що втрати]!и чинн|сть, розпоряд)кення голови районно|
дер)кавно| адм1н|сщац|| в|д 3!.07.2012 ]\ъ593 <|{ро затвердя{ення структури 1

1штату 9угу|вського районного центру соц1альних служб для с|м'|' д|тей та
молод!>.

3. 1{онтроль за виконанням розпорядження покласти на 3аступника голови

!эайонно| дерх{авно| адм1н1страц!| 1(оростельова Б.Б.

| олова районно| дерпсавно!
адм|н1страц![ в.в. лоБоичв,нко
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Ёазва структурного п|дрозд1лу (!льк!сть !птатних
посад

1 [иректор 1

2 [оловний спец|ал|ст - бухг€}лтер 1

1
_) }{ачальник в1дд|лу соц!ально| роботи 1

4 |1ров|дний спец|ал|ст-торисконсульт 1

5 |{ров|дний спец|ал|ст 2

6 €пец|ал!ст 1 категор|| 1

РАзом (дерясавних слуэпсбовц1в) 7

7 Фах|вець |з соц|ально| роботи без категор|1 13

Бсього по центру 20


