
    

Пояснювальна записка  

 

до проекту рішення  дванадцятої  сесії  VIII скликання Коростенської 

міської ради від 23.12.2021р. «Про затвердження Положення комунальної 

установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади» в новій 

редакції 

 

1. Розробником- проекту рішення  ««Про затвердження Положення комунальної 

установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади» в новій 

редакції » 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 затвердження Положення 

комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади» в 

новій редакції та доповідачем на сесії виступає Єсін І.-начальник управління 

праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської  

міської ради  

3.Правове підґрунтя–відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” 

від 17 січня 2019 р. № 2671 (введений в дію з 01.01.2020), змінився розподіл 

повноважень центральних та місцевих органів влади  щодо надання соціальних 

послуг. Також встановлена система соціальних послуг та її учасників, етапи 

визначення потреб, планування, організації та фінансування соціальних послуг. 

Повноваження у сфері соціальних послуг передано громадам з метою 

максимального наближення послуг до їх отримувачів. Такі повноваження 

визначаються новою редакцією Закону України “Про соціальні послуги” та 

статтею 34 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”,як власні 

повноваження органів місцевого самоврядування. 

4.Відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”  та Порядку організації 

надання соціальних послуг,затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01 червня 2020 р.№587, надання соціальних послуг забезпечується 

виконавчими органами міських рад міст обласного значення, а також міських рад 

об'єднанихтериторіальних громад. Керуючись статтями 25,34,59 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 11 Закону України "Про 

соціальні послуги",відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  №587 

"Про організацію надання соціальних послуг"від 01 червня 2020 р., № 429 «Про 

затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання 

соціальних послуг» від 01.06.2020, № 428 «Про затвердження Порядку 

регулювання тарифів на соціальні послуги» від 01.06.2020,№ 1417 "Деякі 

питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)" зі змінами, підготовлено проєкт рішення міської 

ради «Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний 



центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської 

міської територіальної громади» в новій редакції. 

5. Необхідність- у зв»язку зі  змінами  в  нормативних  документах,  які  

регламентують діяльність  територіального  центру  соціального обслуговування  

(надання  соціальних  послуг) та для 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 мешканців Коростенської 

міської територіальної громади,надання соціальних послуг особам,які  

перебувають у складних життєвих обставинах.  

 

 

 

 

 

 

Директор «Територіальний центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Коростенської міської територіальної громади»                                 Ігор ШИШУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


