
 

 
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від     04 лютого 2021  року         №    3         V       сесія   восьмого   скликання                            
          Баштанка                                                       
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 04.01.2021 № 3 

«Про затвердження  Статуту  та  
структури комунальної  установи 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради» 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», статті 133.4.1. 
та 133.4.2. Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, які 
дозволяли б внести установу до Реєстру неприбуткових організацій, установ 
та згідно  наказу Міністерства соціальної політики України № 753 від 
12.07.2016р. «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності 
працівників  територіального  центру   соціального  обслуговування ( 

надання соціальних послуг)», та статті 184 Кодексу законів про працю 
України 

«Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 
   1. Внести зміни до Статуту «КУ «Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради», а саме: 
    1) доповнити розділ Y « Фінансово – господарська діяльність центру 
надання соціальних послуг» пунктами 19, 20 в такій редакції: 
«19 Доходи (прибутки) організації використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, 
реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її 
установчими документами».  

«20  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків ) або їх частини 
серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників ( крім 
оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 
управління та інших пов’язаних з ними осіб». 

2)   Доповнити пункт 29 розділу YІ « Кадрове забезпечення центру надання 
соціальних послуг» абзацом 3 наступного змісту: 



«У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації , злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 
бюджету». 

 

    2.   У зв’язку із внесеними змінами затвердити Статут КУ «Центр  надання  
соціальних  послуг  Баштанської  міської  ради» в новій редакції, що 
додається. 
 

    3.  Уповноважити Гудзь Н.В., директора  комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг населенню»  для проведення реєстраційних змін 
до відомостей про юридичну особу в Єдиному Державному Реєстрі.  
 

    4.  Внести зміни в структуру та штатну чисельність КУ «Центр надання  
соціальних  послуг  Баштанської  міської  ради», затверджену рішенням 
міської ради від 04 січня 2021 №  3 «Про затвердження Статуту та структури 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської 
міської ради», а саме: 
 

     1)        З підпункту 3 пункту 3 рішення виключити : 
      - завідувач відділення – 1 штатна одиниця, 
      - перукар 1 класу    - 0,5 штатних одиниць, 
      - швачка 3 розряду – 0,5 штатних одиниць та викласти підпункт  в такій 
редакції: 
        «Скоротити штатну чисельність КУ «Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради» на 16,25 штатних одиниць, а саме: 
        - інженер з охорони праці – 0,5 штатних одиниць, 
        - фахівець з соціальної роботи 1 категорії – 3 штатні одиниці, 
        - фахівець з соціальної роботи без категорії – 9 штатних одиниць, 
        - молодша медична сестра   ( прибиральниця) – 0,5 штатних одиниці, 
        - сторож – 3 штатні одиниці, 
        - медична сестра – 0,25 штатних одиниць.     
 

    5.   Ввести з 06 березня 2021 р. до структури відділення денного 
перебування КУ « Центр надання соціальних послуг Баштанської міської 
ради»: 

- фахівець із соціальної роботи  І категорії ( 1 штатна одиниця). 

 

   6.  Внести зміни в назви посад КУ «Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради» з 06 березня 2021р.: 
- «робітник з обслуговування»  замінити на «робітник з комплексного 
обслуговування  і ремонту будинків», 
- «кухар 3 розряду»  замінити на «кухар», 
- «молодша медична сестра (прибиральниця)» замінити на «прибиральник 
службових приміщень». 



 

 7. З урахуванням внесених змін структуру та штатну чисельність КУ «Центр 
надання соціальних послуг Баштанської міської ради» з 06.03.2021 року 
затвердити в новій редакції (додаток 1). 
 

8. Перейменувати  «Відділення денного перебування»  на «Відділення 
соціальної роботи»,  у зв’язку з чим впорядкувати структуру та штатну 
чисельність КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської 
ради» в термін до 06.04.2021 р.  
  

9.  З 06.04.2021 року структуру та штатну чисельність комунальної  установи 
«Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради» викласти   в 
новій редакції (додаток 2). 

 

10. Директору  комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  
Баштанської  міської  ради»  попередити  працівників, що  займають  
відповідні  посади  про  наступні зміни структури та штатної чисельності 
згідно з Типовим штатним нормативом чисельності працівників, у 
відповідності до вимог законодавства.   

 
 

 

 

 

Міський голова                                                            Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 
 


