
 

Пояснювальна записка  

до проекту рішення  дванадцятої  сесії  VIII скликання Коростенської міської 

ради від  23. 12 .2021р.«Про звільнення окремих категорій осіб  від плати за 

надання соціальних послуг» 

 

1. Розробником- проекту рішення  «Про звільнення окремих категорій осіб  від плати 

за надання соціальних послуг» виступає Шишук І.-директор Комунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Коростенської міської територіальної громади» , тел.0973089371 

 

2. Суб'єктом - подання проекту рішення «Про звільнення окремих категорій осіб  від 

плати за надання соціальних послуг» та доповідачем на сесії виступає Єсін І.-

начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради  

 

3. Опис проекта рішення є визначення основних організаційних та правових засад 

надання соціальних послуг,спрямованих на профілактику складних життєвих 

обставин,подолання або мінімізацію їх негативних наслідків,підвищення рівня 

соціального захисту громадян,надання соціальних послуг особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах на підставі вищевикладеного, пропонується звільнити 

окремі категорії осіб  громадян від плати за надання соціальних послуг. 

 

4. Правове підґрунтя – ч.7 ст.28 Закону України «Про соціальні послуги», п.21 

Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних 

послуг», ч.4 ст.34, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги» уповноважені 

органи системи надання соціальних послуг, визначені пунктами 2 і 3 частини першої 

статті 11 цього Закону, мають право приймати рішення про надання за рахунок 

бюджетних коштів інших соціальних послуг та/або іншим категоріям осіб, ніж 

передбачені частиною другою цієї статті. 

Відповідно до п.21. Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію 

надання соціальних послуг»місцеві держадміністрації та органи місцевого 

самоврядування мають право приймати рішення про надання соціальних послуг за 

рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб, ніж зазначені частиною другою 

статті 28 Закону України “Про соціальні послуги”. Для цього місцевий орган 

виконавчої влади або орган місцевого самоврядування приймає рішення (видає 

розпорядження) про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, 

та/або звільнення окремих категорій осіб від плати за надання соціальних послуг. 

5. Необхідність – мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин  та 

соціальний захист осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

 

 

Директор КУ «Терцентр» КМТГ                                                                   Ігор Шишук 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#n459

