
                                                                                          
 

РІШЕННЯ 
тридцята  сесія  VІ скликання 

 
від  28. 01.2014р. №1368 
 
Про затвердження рішення  
виконавчого комітету міської ради  

 
Керуючись    ст. 25 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 
20.06.2012 №299 «Про затвердження граничної чисельності працівників 
Коростенського  міського  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 
(додається).  
 
 
Міський голова                                                                                  В.Москаленко 
 
  
 
                                                                                      
Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                           О.Дзига 
 
Начальник фінансового управління                                             Л.Щербанюк 
 
Директор Коростенського міського центру 
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді                               О.Микитчук 
 
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

             Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від        20.06. 2012р.  № 299    . 
 

 
 
 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 

№1126 «Про вдосконалення соціальної роботи із сім»ями, дітьми та молоддю», 
на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 08.06.2012 
№344 “Про затвердження Типових структури і штатів республіканського 
(Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського 
міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, відповідно до пп.3 п.13  
Положення про Коростенський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей 
та молоді, керуючись ст.25, п.51 ч1 ст.26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, п.2.4 рішення сесії Коростенської міської ради від 
27.01.11р. №102, виконком міської ради 
РІШАЄ: 

1. Затвердити граничну чисельність працівників Коростенського міського 
центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  у кількості 20 штатних 
одиниць. 

2. Директору Коростенського міського центру соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді (Микитчук О.Ф.) розробити та затвердити структуру та 
штатний розпис Коростенського міського центру соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді з урахуванням змін граничної чисельності працівників з 
введенням в дію зазначених змін  з 27 червня 2012 року. 

3.Рішення виконавчого комітету винести на затвердження чергової сесії 
Коростенської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
Дзигу О.О. 
                                                                                                                                               

Міський голова                                                       В.Москаленко 
 

Заступник міського голови 
О.Дзига 

Начальник фінансового управління 
Л.Щербанюк  

Директор Коростенського міського 
центру соціальних служб  

Про затвердження граничної  
чисельності працівників 
Коростенського  міського  центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді  



для сім`ї, дітей та молоді 
О.Микитчук 

Начальник  юридичного відділу 
Т.Камінська 


