
     
Пояснювальна записка  

до проєкту рішення сімнадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради 

                        від        .      .2022р. «Про звільнення громадян від плати за надання 

                                          соціальних послуг на період дії воєнного стану» 

 

1. Розробником - проекту рішення  «Про звільнення громадян від плати за надання 

соціальних послуг  на період дії воєнного стану» 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 громадян від плати за надання 

соціальних  послуг  на період дії воєнного стану » та доповідачем на сесії виступає Єсін І.-

начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради  

 

3. Опис проєкта рішення- пропонується звільнити громадян від плати за надання соціальних 

послуг на період дії воєнного стану для 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.  

 

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 державні адміністрації 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 під час військового 

стану. 

 

6.Звільнення від плати за надання соціальних послуг не передбачає отримання додаткових 

коштів з бюджету. Надання соціальних послуг громадянам, звільненим від плати  
проводитиметься за рахунок коштів передбачених в кошторисі установи. На платній основі в 

установі перебуває 19 чоловік, сума місячних надходжень коштів від надання платних 

послуг становить 3500 грн. 

 

Директор КУ «Терцентр» КМТГ                                                                Ігор Шишук 

 

Довідка 
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до проєкту рішення сімнадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від      .    .2022р. «Про звільнення громадян від плати за надання 

соціальних послуг на період дії воєнного стану» 

 

Проєкт рішення розроблено: комунальна установа «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської 

територіальної громади» 

 

Виконавець: Шишук Ігор Якович, директор комунальної установи 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Коростенської міської територіальної громади, тел.0973089371. 

 

Доповідає на сесії:  Єсін Ігор Володимирович, начальник управління праці 

та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської 

ради 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:  Єсін Ігор Володимирович, 

начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

 

Запросити: представників комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської 

територіальної громади» 

 

 

Розсилка: КУ «Терцентр» КМТГ, вул. Григорія Сковороди, 81, м. Коростень, 

Україна, 11 500; 

УПСЗН 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями:
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