
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від  24 грудня 2021 року                                         № 970 

 

 

Про передачу залишків коштів 

 

Керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 

враховуючи стан реалізації рішення Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради від 18 вересня 2021 року № 57 «Про припинення 

внаслідок реорганізації юридичної особи - Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району 

м. Кропивницького шляхом приєднання до Комунальної установи 

«Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Кропивницької міської ради та рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 03 вересня 2021 року 

№ 45 «Про припинення внаслідок реорганізації юридичної                          

особи - Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького шляхом 

приєднання до Комунальної установи «Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Кропивницької міської ради, Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Погодити передачу залишку коштів на спеціальному рахунку «Плата 

за послуги бюджетних установ» UA438201720344291004200030787 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Фортечного району м. Кропивницького на спеціальний рахунок      

UA598201720344281001200186398 в Держказначейській службі України,      

м. Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 44252198 Комунальної установи 

«Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Кропивницької міської ради у сумі                 

7020,11 грн (сім тисяч двадцять гривень 11 копійок). 
 

2. Погодити передачу залишку надходжень коштів поточного року на 

спеціальному рахунку «Плата за послуги бюджетних установ» 
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UA688201720314291004201030787 Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району                                        

м. Кропивницького на спеціальний рахунок UA848201720314281001201186398 

в Держказначейській службі України, м. Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 44252198 

Комунальної установи «Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Кропивницької 

міської ради, у сумі 153056,80 грн (сто п'ятдесят три тисячі п'ятдесят шість                         

гривень 80 копійок). 

 

  3. Погодити передачу залишку надходжень коштів поточного року на 

спеціальному рахунку «Плата за послуги бюджетних установ» 

UA778201720314261005201051588 Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району                               

м. Кропивницького на спеціальний рахунок 

UA848201720314281001201186398 в Держказначейській службі України,                

м. Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 44252198 Комунальної установи 

«Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Кропивницької міської ради                                           

у сумі 89900,75 грн (вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 75 копійок). 

 

 4. Комунальній установі «Кропивницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 

Кропивницької міської ради кошти використати на покриття витрат, 

пов’язаних з організацією та наданням послуг, що надають бюджетні 

установи згідно з їхньою основною діяльністю відповідно                                 

статті 13 Бюджетного кодексу України.  

 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

 
 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Петренко 37 12 75 


