
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

_28 січня 2021___ року                           Старокостянтинів                                         № __11      . 

 

 

Про затвердження посадово-штатної 

структури управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської 

міської ради в новій редакції 

 

З метою упорядкування посадово-штатної структури апарату управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради в умовах адміністративно-територіальної реформи, керуючись 

статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити посадово-штатну структуру управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у складі:

начальник управління соціального захисту населення; 

перший заступник начальника управління; 

заступник начальника управління; 

заступник начальника управління, начальник відділу з питань праці та 

соціально-трудових відносин; 

 

сектор з питань юридично-правової роботи: 

завідувач сектору, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст;  

 

відділ з питань праці та соціально-трудових відносин: 

головний спеціаліст - експерт з умов праці, 

головний спеціаліст; 

 

сектор з питань дотримання законодавства про працю: 

завідувач сектору - інспектор праці, 
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головний спеціаліст - інспектор праці; 

 

відділ інформаційних технологій: 

начальник відділу, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст; 

 

відділ грошових виплат та компенсацій: 

начальник відділу, 

заступник начальника відділу; 

 

сектор прийому громадян: 

завідувач сектору, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст; 

 

сектор прийняття рішень: 

завідувач сектору, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст; 

 

відділ бухгалтерського обліку та виплат: 

начальник відділу, головний бухгалтер, 

заступник начальника відділу, головного бухгалтера, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст; 

 

сектор виплат: 

завідувач сектору, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст; 

 

відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення: 

начальник відділу, 

заступник начальника відділу, 

головний спеціаліст, 
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головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст; 

 

відділ обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці: 

начальник відділу, 

заступник начальника відділу, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст; 

 

відділ координації суб’єктів, що надають соціальні послуги: 

начальник відділу, 

заступник начальника відділу, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст; 

 

сектор з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю: 

завідувач сектору, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст, 

головний спеціаліст; 

 

сектор державних соціальних інспекторів: 

завідувач сектору - головний державний соціальний інспектор, 

державний соціальний інспектор, 

державний соціальний інспектор; 

 

обслуговуючий персонал: 

секретар керівника, 

архіваріус, 

прибиральник службових приміщень, 

водій легкового автомобіля. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 28 лютого 2019 року № 81 «Про затвердження 

посадово-штатної структури управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради». 

  

Міський голова                              підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК 


