
 

 

УКРАЇНА 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

проєкт 

Р І Ш Е Н Н Я № 16-      -VІІІ 

(шістнадцятої  сесії восьмого скликання) 
 

29 березня 2023 року  
смт Сосниця 

 

Про внесення змін структури КУ 

«Центр надання соціальних послуг»  
Сосницької селищної ради Чернігівської області 
 

Розглянувши лист директора КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Сосницької селищної ради Сірої Т.М. №88 від 15.03.2023 та  беручи до уваги  

рішення Шостого  Апеляційного  Адміністративного суду по справі             

№ 620/1587/21  від  07.09.2022 р. про призупинення до повного усунення 

порушень    законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які 

створюють загрозу життю та здоров’ю людей, експлуатації будівель житлового 

та харчового корпусів за адресою: вул. 1-го Травня, 24/1, с. Бутівка, де 

знаходиться  відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового 

проживання інвалідів та людей похилого віку,  відповідно до ст.25 , п.5 ч.1, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного, 

Господарського кодексів, Закону України «Про соціальні послуги», постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417, Сосницька селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Призупинити діяльність до повного усунення порушень    законодавства 

у сфері техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та 

здоров’ю людей, експлуатації будівель житлового та харчового корпусів за 

адресою: вул. 1-го Травня, 24/1, с. Бутівка, де знаходиться  відділення 



стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання інвалідів та 

людей похилого віку 

2. Внести зміни до Структуру Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг (ЦНСП) Сосницької селищної ради Чернігівської області та 

виклавши  її в новій редакції (згідно додатку №1).  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Сосницької селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, гуманітарних питань (Коваленко О.М.). 

 

Селищний голова                                              Андрій ПОРТНИЙ 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення Сосницької селищної ради від 
29.03.2023 року№16 -  -VIІI «Про 
внесення змін до Структури Комунальної 
установи Центр надання соціальних 
послуг (ЦНСП) Сосницької селищної 
ради  Чернігівської області » 

 

СТРУКТУРА 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  
Сосницької селищної ради Чернігівської області  

Апарат Центру  
Директор   1 

Заступник директора 1 

Інспектор з кадрів 1 

Головний бухгалтер 1 

Бухгалтер  2 

Водій 1 

Прибиральник службових приміщень 1 

Всього 8 

Відділення соціальної допомоги вдома 

Завідувач  відділення  1 

Соціальний працівник 1 

Соціальний робітник  58 

Всього 60 

Відділення організації адресної натуральної допомоги та денного 
перебування 

Завідувач  відділення 1 

Соціальної  працівник 1 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 2 

Сестра медична 1 

Швачка  1 

Перукар  1 

Взуттьовик з ремонту взуття 1 

Соціальний робітник 4 

Всього 12 

Відділення соціальної допомоги сім’ї, дітям та молоді 
Завідувач відділення 1 

Провідний фахівець з соціальної роботи 1 

Фахівець з соціальної роботи 4 

Всього 6 

Разом 86 

Секретар ради                                                       Андрій ТКАЧ 


