
         ПРОЄКТ №    549  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від "____"_____________ 20___ року №______

Про внесення змін до Положення 
Комунальної установи «Кропивницький 
міський територіальний центр
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)»
Кропивницької міської ради, 
затвердженого рішенням  
Кропивницької міської ради
від 20 травня 2021 року № 393

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», Кропивницька міська рада,

В И Р І Ш И Л А:

Внести  зміни  до  Положення  Комунальної  установи  «Кропивницький
міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)» Кропивницької міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької
міської ради від 20 травня 2021 року № 393, а саме абзац 3 пункту 1 виключити.

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ

Юлія Вовк 30 87 90



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Положення

Комунальної установи «Кропивницький міський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Кропивницької

міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької міської ради
від 20 травня 2021 року № 393»

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

За  умовами,  визначеними  у  пункті  8  статті  4   Закону  України  «Про
державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та
громадських  формувань»,  правонаступництво  Комунальної  установи
«Кропивницький  міський  територіальний  центр  соціального  обслуговування
(надання  соціальних  послуг)»  Кропивницької  міської  ради майнових,
немайнових  прав  та  зобов’язань  територіального  центру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Фортечного  району  міста
Кропивницького  та  територіального  центру  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького (далі
– районні  територіальні  центри соціального обслуговування)  встановлюється
шляхом  державної  реєстрації  змін  до  відомостей,  що  містяться  в  Єдиному
державному  реєстрі,  після  державної  реєстрації  припинення  районних
територіальних центрів соціального обслуговування. 

Отже, визначення  в Положенні Комунальної установи «Кропивницький
міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)»  Кропивницької  міської  ради  про  те,  що  територіальний  центр  є
правонаступником майнових, немайнових прав та зобов'язань територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Фортечного
району  міста  Кропивницького  та  територіального  центру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Подільського  району  міста
Кропивницького є передчасним та позбавляє можливості здійснити державну
реєстрацію  створення  юридичної  особи  Комунальної  установи
«Кропивницький  міський  територіальний  центр  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг)» Кропивницької міської ради.

3. Ціль прийняття проєкту рішення 

Здійснити державну реєстрацію створення юридичної особи Комунальної
установи  «Кропивницький  міський  територіальний  центр  соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)» Кропивницької міської ради.
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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              


