
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

15.09.2020 м. Миргород                      № 192 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови  

районної державної 

адміністрації   від 

29.09.2016 № 198 

 

 

Відповідно до статей  6, 39  Закону України  «Про  місцеві державні  

адміністрації»,  наказу  Міністерства  соціальної  політики  України від 

29.06.2016  № 709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11 липня 2016 року за № 939/29069, наказу  Міністерства  

соціальної  політики  України  від 18.05.2015 № 526  «Про  умови  оплати  праці  

працівників  закладів  соціального захистку дітей, закладів  соціального 

обслуговування і центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2015 року за 

№ 597/27042 «із змінами», з метою упорядкування  структури Миргородського  

районного  центру  соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді внести зміни до 

розпорядження голови  районної державної адміністрації   від 29.09.2016 № 198 

«Про  структуру  Миргородського  районного центру соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді» (із змінами): 

1. Вивести посаду фахівця із соціальної роботи Миргородського  

районного  центру  соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 1 одиниця; 

2. Затвердити  структуру  Миргородського  районного  центру соціальних 

служб для сім`ї, дітей та молоді  у новій редакції (додається).  

3. Директору Миргородського районного центру соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді Міщенко Н.В. внести зміни до штатного розпису 

Миргородського  районного  центру  соціальних  служб для сім`ї, дітей та 

молоді та затвердити його в установленому порядку. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  голови районної  

державної  адміністрації  від 27.12.2019 №  223 «Про внесення змін до 

розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації від 29.09.2016         

№ 198». 

 
         
Голова                                                                                        Вікторія ЄМЕЦЬ 

 

   



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної                 

державної адміністрації  

15.09.2020  № 192 

 

 

 

Структура   

Миргородського районного центру соціальних служб  

для сім`ї, дітей та молоді 

 

№ з/п Найменування посади Кількість штатних 

одиниць 

1. Директор 1 

2. Провідний бухгалтер 1 

3. Провідний фахівець із соціальної 

роботи 

1 

4. Фахівець із соціальної роботи 1 

5. Водій 1 

Всього  5 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника  

апарату райдержадміністрації                                              Лілія ПРИЙМАЧУК                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


