
 
У К Р А Ї Н А 

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

______________ сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  _____________  2021 року               № ___                      ПРОЕКТ 

   м. Чоп      
 

Про внесення змін до структури, штату та  

чисельності апарату Чопської міської ради  

Ужгородського району Закарпатської області 

та її виконавчого комітету, виконавчих  

органів ради 
 

  

Керуючись п. 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів 

України від 06.10.2021 року № 1035 «Деякі питання здійснення державного 

контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання 

соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей», 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 572, яким було 

сформовано Чопську територіальну громаду з центром у м.Чоп,  подання 

начальника Управління праці та соціального захисту населення від 

02.11.2021 року  № 1640, Чопська міська рада 
 

в и р і ш и л а: 
 

 1. Внести зміни до структури, штату та чисельності апарату Чопської 

міської ради Ужгородського району Закарпатської області та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів ради, затвердженої рішенням 1 сесії Чопської 

міської ради VІІІ скликання, друге засідання від 15 грудня 2020 року № 3, 

шляхом викладення структури, штату та чисельності  Управління праці та 

соціального захисту Чопської міської ради згідно додатку.  

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Чопської міської 

ради привести штатний розпис у відповідність до даного рішення. 

3. Рішення вступає в дію з 01.01.2022 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника 

Управління праці та соціального захисту населення Марину РЯШКО. 

 

 

Міський голова              В.САМАРДАК 
 

 

 

 



 

Додаток   

до рішення ___ сесії 8 скликання  

Чопської міської ради від __.__.2021р. № __ 

 

Структура, штат та чисельності  

Управління праці та соціального захисту населення  

Чопської міської ради 

 

 
 

Міський голова              В.САМАРДАК 

 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Всього 

штатних 

одиниць 

Посадові 

особи 

місцевого 

самоврядування 

Працівники 

- начальник Управління праці 

та соціального захисту 

населення  

- фахівець з надання 

безоплатної первинної 

правової допомоги 

-  фахівця з комп’ютерного 

забезпечення (оператор 

ЕОМ) 

Відділ бухгалтерського 

обліку та праці 

- начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

праці 

- головний спеціаліст  

-  провідний спеціаліст 

- інспектор праці 

Відділ соціального захисту 

населення  

- начальник відділу   

соціального захисту 

населення  

- головний спеціаліст  

- провідний спеціаліст 
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Всього: 12 10 2 


