
 
 
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
    

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 червня 2012 року                  №  1816 
 

Про внесення змін та доповнень  
до Положення про Кіровоградський  
міський центр соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 травня 2012 року № 489 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1126», з метою 
подальшого вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю 
шляхом повного охоплення соціальними послугами вразливих категорій 
населення, раннього виявлення проблемних сімей та своєчасного надання їм 
підтримки Кіровоградська міська рада 
 

                                            В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Кіровоградський 

міський центр соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 229 «Про 
затвердження Положення про Кіровоградський міський центр соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді», а саме:  
   пункт 3 викласти в такій редакції:  

«Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», актами Президента України і  Кабінету Міністрів України, 
наказами Мінсоцполітики, наказами обласного центру соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді, рішеннями виконавчого комітету міської ради та 
рішеннями міської ради, а також Положенням про центр»; 

абзац дев`ятий пункту 12 викласти в такій редакції:  
«призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру»; 
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пункт 17 викласти в такій редакції:  
«Умови оплати праці працівників центру затверджуються 

Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном»; 
пункт 18 викласти в такій редакції:  
«Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центру 

затверджуються міською радою відповідно до структури та штатів, які 
визначаються Мінсоцполітики  за погодженням з Мінфіном». 

2. Затвердити Положення про Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді в новій редакції, що додається. 
          3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про 
Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді, 
затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року    
№ 229 «Про затвердження Положення про Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді». 
          4. Пункт 3 набирає чинності з моменту державної реєстрації 
Положення про Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ ї, 
дітей та молоді в новій редакції. 
 

 
Міський голова                   О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Краснокутський 32 04 79 


