
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до рішення міської ради  
29.03.2013 № 882  

 
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні"  
 
                          міська рада  В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до структури міської ради, виконавчих органів ради та 
їх загальну чисельність, затвердженої рішенням ХVІІ сесії міської ради VІ 
скликання 29.03.2013 № 882 «Про структуру міської ради, виконавчих 
органів ради та їх загальну чисельність» зі всіма змінами і доповненнями, а 
саме: 

1.1. ввести  додатково  у штатний розпис управління праці та 
соціального захисту населення  посади: 

– головний спеціаліст  підрозділу обробки заяв та документів відділу 
соціальних допомог - 2 одиниці; 

- головний спеціаліст  підрозділу обробки заяв та документів відділу 
соціальних допомог – 1 одиниця. 

1.2. Затвердити структуру управління праці та соціального захисту 
населення згідно з додатком .  

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) передбачити в бюджеті міста 
додаткові призначення управлінню праці та соціального захисту населення 
для оплати праці працівників. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на  керуючого справами 
виконкому Геворкян Д.С. 
 
Міський голова                                                                         В.Погорелов 
 
 
 

                                                               



   Додаток 
            до рішення ____  сесії  міської ради   
           VІ скликання _________ 2015р. № __ 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ  

51 

Начальник управління 1 
Заступник начальника управління 1 
Головний спеціаліст-юрисконсульт 1 
Провідний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян 1 
Прибиральниця  2 
Водій 1 
Відділ праці та зайнятості населення 3  
Відділ контролю за призначенням та виплатою пенсій 3 
Відділ у справах інвалідів та ветеранів 4 
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та 
компенсацій  

5 

Відділ соціальних допомог 18 
- Підрозділ прийому заяв та документів  

- Підрозділ обробки заяв та документів  

- Підрозділ оформлення і виготовлення виплатних документів  

Відділ соціальних інспекторів 3 
Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за 
використанням коштів 

6 

Відділ з питань захисту  населення  від наслідків аварії на  ЧАЕС 2 
 
 
Секретар ради                                                                                   Б.Андріїв 


	Відділ з питань захисту  населення  від наслідків аварії на  ЧАЕС

