
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 09 серпня 2022 року        № 505 

 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради                     

"Про Комунальну установу 

"Кропивницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг)" 

Кропивницької міської ради"  

 

 

 Керуючись статтями 144, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради                               

"Про Комунальну установу "Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької 

міської ради", що додається. 

 

2. Департаменту соціальної політики забезпечити внесення проєкту 

рішення на розгляд міської ради. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 
Світлана Юхименко 37 12 75 
 



 

 

   ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

"___" ___________2022 року № ____ 

 

Проєкт 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від « _____» __________ 2022 року      №  _______ 

 

Про Комунальну установу "Кропивницький 

міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг)" Кропивницької міської ради 

 Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України,                             

статтями 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Законом України "Про соціальні послуги", 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" (зі змінами),  Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити з 01 грудня 2022 року: 

 

 1) Структуру та граничну чисельність працівників Комунальної установи 

"Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради в новій редакції,             

що додається; 

2) Положення про Комунальну установу "Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)" Кропивницької міської ради в новій редакції, що додається; 

 3) Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними 

підрозділами Комунальної установи "Кропивницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 

Кропивницької міської ради в новій редакції, що додається. 
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 2. Директору Комунальної установи "Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)" Кропивницької міської ради забезпечити дотримання вимог чинного 

трудового законодавства при реалізації цього рішення. 
 

 3. Визнати такими, що втратили чинність з 01 грудня 2022 року: 
 

 1) Структуру та граничну чисельність працівників Комунальної установи 

"Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради, затверджені 

рішенням Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року                               

№ 393; 

 2) Положення Комунальної установи "Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)" Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької 

міської ради від 20 травня 2021 року № 393; 

 3) Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними 

підрозділами Комунальної установи "Кропивницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 

Кропивницької міської ради, затверджений рішенням Кропивницької міської 

ради від 20 травня 2021 року № 393; 

 4) Положення про Комунальну установу "Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)" Кропивницької міської ради в новій редакції, затверджене рішенням 

Кропивницької міської ради від 07 вересня 2021 року № 719; 

 5) Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними 

підрозділами Комунальної установи "Кропивницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 

Кропивницької міської ради в новій редакції, затверджений рішенням 

Кропивницької міської ради від 07 вересня 2021 року № 719. 
 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та спорту та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Світлана Юхименко 37 12 75 


