
ПРОЄКТ №   560  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від "____"_____________ 20___ року №______

Про надання дозволу 
на приєднання

Керуючись статтями 140, 143, 146 Конституції України, статтями 25, 34,
59 Закону України “Про місцеве  самоврядування  в  Україні”,  статтями 4,  17
Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань», відповідно до рішення 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 та
враховуючи  звернення  голів  Подільської  та  Фортечної  районних  у  місті
Кропивницькому  рад  щодо  надання  дозволу  на  приєднання  територіальних
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського
та  Фортечного  районів  до  Комунальної  установи  “Кропивницький  міський
територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)” Кропивницької міської ради, Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Надати  дозвіл  на  приєднання  територіального  центру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Подільського  району
(ідентифікаційний код юридичної  особи 23690964)  до Комунальної  установи
“Кропивницький  міський  територіальний  центр  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг)” Кропивницької міської ради.

2.  Надати  дозвіл  на  приєднання  територіального  центру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Фортечного  району
(ідентифікаційний код юридичної  особи 23092499)  до Комунальної  установи
“Кропивницький  міський  територіальний  центр  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг)” Кропивницької міської ради.
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3. Пункти 1, 2 цього рішення набувають чинності з моменту державної
реєстрації  Комунальної  установи  “Кропивницький  міський  територіальний
центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)”
Кропивницької міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури
та спорту, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради С.Колодяжного.

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ

Юлія Вовк 30 87 90



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення міської ради “Про надання дозволу на приєднання”

1. Нормативно-правове регулювання

Даний проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог Закону України
“Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та
громадських формувань”.

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Відповідно  до  Закону  України  “Про  соціальні  послуги”  та  Порядку
організації  надання  соціальних  послуг,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587, надання соціальних послуг
забезпечується,  зокрема,  виконавчими  органами  міських  рад  міст  обласного
значення.

З  метою  організації  ефективної  системи  надання  соціальних  послуг,
підвищення їх якості та рівня задоволення потреб отримувачів таких послуг,
оптимізації  витрат  бюджету  Кропивницької  міської  територіальної  громади
Кропивницькою міською радою прийнято  рішення  від  20  травня  2021  року
№  393  “Про  створення  Комунальної  установи  “Кропивницький  міський
територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)” Кропивницької міської ради.

Враховуючи,  що  згідно  з  рішенням  Кропивницької  міської  ради
від  25  березня  2021  року  №  168  “Про  обсяги  і  межі  повноважень,  які
визначаються  Кропивницькою  міською  радою  Подільській  та  Фортечній
районним у місті Кропивницькому радам восьмого скликання та їх виконавчим
органам” у районних у місті радах повноваження в сфері соціального захисту
населення  відсутні  є  необхідність  в  реорганізації  територіального  центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району
(ідентифікаційний код юридичної особи 23690964) та територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району
(ідентифікаційний код юридичної особи 23092499) (далі - районні територіальні
центри соціального обслуговування).

Дане рішення міської ради “Про надання дозволу на приєднання» надає
можливість Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам
розпочати  процедуру  припинення  районних  територіальних  центрів
соціального обслуговування в результаті  їх реорганізації  шляхом приєднання
до  Комунальної  установи  “Кропивницький  міський  територіальний  центр
соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)”  Кропивницької
міської ради.
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3.  Ціль  прийняття,  яка  покликана  розв’язати  розроблений  проєкт
рішення 

Визначення  шляхів  реорганізації  територіального  центру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Подільського  району
(ідентифікаційний код юридичної особи 23690964) та територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району
(ідентифікаційний код юридичної особи 23092499).

4.  Результати  розгляду  на  постійних  комісіях  та  виконавчим
комітетом

На  постійних  комісіях  та  виконавчим  комітетом  проєкт  рішення  не
розглядався.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення

Реалізація проєкту рішення не потребує залучення фінансових ресурсів з
місцевого бюджету.

Директор департаменту                                                         Юлія ВОВК              


