
 
 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  27 грудня  2018 року                                                                        № 3201-63-VII 
 
Про деякі питання діяльності комунальної установи  
Білоцерківської міської ради 
«Територіальний центр надання соціальних послуг» 

 
Розглянувши звернення постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, 

культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 
політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та 
дитинства від 28 листопада 2018 р. № 556/2-17, відповідно до Закону України «Про соціальні 
послуги», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», 
постанови Кабінету Міністрів України від19 грудня 2012 р. № 1184 «Про затвердження 
Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення 
змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» міська 
рада вирішила: 

1. Перейменувати Білоцерківський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) на комунальну установу Білоцерківської 
міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг». 

2. Затвердити Положення комунальної установи Білоцерківської міської ради 
«Територіальний центр надання соціальних послуг» (додається). 

3. Затвердити граничну чисельність комунальної установи Білоцерківської міської 
ради «Територіальний центр надання соціальних послуг» у кількості 75,5 штатних одиниць. 

4. Директору комунальної установи Білоцерківської міської ради «Територіальний 
центр надання соціальних послуг» вчинити дії щодо реєстрації Положення комунальної 
установи Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг». 

5. Виконавчому комітету міської ради: 
5.1. затверджувати та вносити зміни до структури та штатного розпису комунальної 

установи Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг». 
5.2. визначати та затверджувати перелік платних соціальних послуг, які надаються 

комунальною установою Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання 
соціальних послуг». 

5.3. затверджувати склад комісії зі звільнення від плати за надання соціальних послуг 
та положення про комісію зі звільнення від плати за надання соціальних послуг. 

5.4. приймати рішення про надання (ненадання) соціальних послуг із встановленням 
диференційованої плати.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 
інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, 
материнства та дитинства. 
 
Міський голова        Г. Дикий 
 



Міський голова    _________________  Г. Дикий 
 
 
Секретар міської ради     _________________        В. Кошель 
 
 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради   _________________  С. Постівий 
 
 
Голова постійної комісії міської ради 
з питань дотримання прав людини,  
законності, боротьби зі злочинністю,  
оборонної роботи, запобігання корупції,  
сприяння  депутатській діяльності,  
етики та регламенту         ________________       С.  Наконечний 
 
 
Юридичне управління міської ради           ________________             _________________ 
 
 
Начальник організаційного відділу 
міської ради                  ________________           Л. Коробенко 
 
 
 
 
 


