
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 25 березня 2021 року        № 188 

 

 

Про встановлення граничної  

чисельності працівників  

Кропивницького міського  

центру соціальних служб  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 54, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням міської 

ради від 28 лютого 2000 року № 505 "Про Кіровоградський міський центр 

соціальних служб для молоді", відповідно до Примірних штатних нормативів 

чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, 

сільського центру соціальних служб, затверджених наказом Міністерства 

соціальної політики України від 26 січня 2021 року № 29 "Про затвердження 

Примірних штатних нормативів чисельності працівників районного, 

міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних 

служб", Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити з 01 липня 2021 року граничну чисельність працівників 

Кропивницького міського центру соціальних служб у кількості 38 штатних 

одиниць. 

 

 2. Визнати такими, що втратили чинність з 01 липня 2021 року: 

рішення  міської ради від 17 червня 2008 року № 608 "Про внесення 

змін до чисельності працівників Кіровоградського міського Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді"; 

рішення міської ради від 24 квітня 2014 року № 3018 "Про внесення 

змін до рішення міської ради від 29.01.2014 № 2761 "Про приведення у 

відповідність до нормативу чисельності фахівців із соціальної роботи"; 

рішення міської ради від 06 листопада 2018 року № 1972 "Про внесення 

змін до структури і штатів Кропивницького міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді". 
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3. Директору Кропивницького міського центру соціальних служб: 

вивільнення працівників здійснювати відповідно до вимог чинного 

трудового законодавства; 

внести зміни до штатного розпису та направити до фінансового 

управління Кропивницької міської ради розрахунки видатків на утримання 

працівників з урахуванням внесених змін. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, 

культури та спорту, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради С.Колодяжного. 
 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
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