
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "____"_____________ 20___ року     №______ 

 

Про окремі питання діяльності  

Комунальної установи «Кропивницький 

міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Кропивницької міської ради 

 

 Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтею 34, 52 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі 

питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)" зі змінами, від 01 червня 2020 року № 587               

"Про організацію надання соціальних послуг", відповідно до рішень 

Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393 "Про створення 

Комунальної установи "Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької 

міської ради (зі змінами), від 08 липня 2021 року № 587 "Про надання дозволу 

на приєднання», від 07 вересня 2021 року № 719 "Про затвердження Положення 

про Комунальну установу "Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької 

міської ради у новій редакції та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх 

надання структурними підрозділами Комунальної установи "Кропивницький 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)" Кропивницької міської ради у новій редакції", з метою безперебійного 

надання соціальних послуг, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Комунальній установі «Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Кропивницької 

міської ради (код ЄДРПОУ 44252198), тимчасово до 31 березня 2022 року,  

здійснювати надання соціальних послуг за договорами, що укладені 

отримувачами соціальних послуг з Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району міста 

Кропивницького (код ЄДРПОУ 23690964) та Територіальним центром 



 2 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району          

м. Кропивницького (код ЄДРПОУ 23092499). 

 

 2. Комунальній установі «Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Кропивницької 

міської ради до 31 березня 2022 року забезпечити укладання договорів про 

надання соціальних послуг з отримувачами соціальних послуг, на умовах і в 

порядку, передбаченому чинним законодавством. 

  

 3. Комунальній установі «Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Кропивницької 

міської ради прийняти особові справи отримувачів соціальних послуг                       

від Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Подільського району міста Кропивницького (код ЄДРПОУ 23690964) 

та Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Фортечного району м. Кропивницького (код ЄДРПОУ 23092499) 

шляхом складання акту приймання – передачі в термін до 15 грудня 2021 року.  

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Юхименко 37 12 75 


