
                                                                      
 
                                                      РІШЕННЯ 
                                     двадцять дев’ята   сесія VІ скликання 
 
від  26.12.2013 р. №1323 
 
Про внесення змін  до положення Комунальної  
установи Територіальний центр соціального 
обслуговування ( надання соціальних послуг) 
міста Коростень 
 
          Розглянувши лист директора   Комунальної  установи Територіальний 
центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) міста 
Коростень  за вхідним  №  1485/02-13 від 05.12.2013р.  про внесення змін в 
положення Комунальної  установи Територіальний центр соціального 
обслуговування ( надання соціальних послуг) міста Коростень,     відповідно до 
ст.157 Податкового кодексу України,  керуючись ст.25, п.30 ч.1 ст.26 Закону 
України  „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  міська рада 
      
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити   зміни до положення Комунальної установи Територіальний 
центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) міста 
Коростень ( додаються). 
 
2. Зміни до  зміни до положення Комунальної установи Територіальний центр 
соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) міста Коростень      
оформити у відповідності до вимог чинного законодавства України .    
 
Міський голова                                                                                В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                      В.Ходаківський                                                 
 
Заступник міського голови                                                              О.Дзига   
 
Начальник  юридичного відділу                                                      Т. Камінська 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Рішенням Коростенської міської Ради 
(двадцять дев’ята сесія VI скликання) 
від 26.12. 2013р.№1323 

Міський голова 

____________ В.В.Москаленко 

 
        ЗМІНИ  

         до Положення КОМУНАЛЬНОЇ   УСТАНОВИ  
       ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР   СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ      
               (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ) МІСТА КОРОСТЕНЬ 

(зміни є невід'ємною частиною до Положення Комунальної установи Територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Коростень 
зареєстрованого за №13061050005001024 від 25.03.2013р.) 

Розділ 4. Майно та кошти   змінити та викласти в наступній редакції:   
4.1. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до 

Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист 
населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між 
державним бюджетом та місцевими бюджетами, інших надходжень, у тому числі від плати 
за послуги, що надаються територіальним центром згідно з його основною діяльністю,  від 
плати за оренду майна територіального центру, а також благодійних коштів громадян, 
підприємств, установ та організацій.   

4.2. Майно територіального центру становлять основні фонди, оборотні засоби, 
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі 
територіального центру.  

4.3. Майно територіального центру є комунальною власністю і закріплене за ним на 
праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства. 

4.4. Вилучення майна територіального центру проводиться лише у випадках, 
передбачених чинним законодавством. 

4.5. Джерелами формування майна територіального центру є:  
4.5.1. Майно передане за рішенням Засновника або самим Засновником. 
4.5.2.   Бюджетні кошти та капітальні вкладення.  
4.5.3. Майно, що надходить безоплатно від фізичних та юридичних осіб, безповоротна 

допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і 
громадян.  

4.5.4. Власні надходження, отримані у порядку встановленому законодавством 
України.  

4.5.5. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством України.  
4.6. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати 

гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується за 
цілями вказаними благодійником, в тому числі для надання допомоги громадянам: 

4.6.1. похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до 
встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, 
затвердженому МОЗ;  



4.6.2. громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 
безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, 
стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей- 

 
 
 

інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей 
нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.),  та поліпшення матеріально-технічної бази 
Територіального центру.  

4.7. Територіальний центр має право за рішенням Засновника та за рішенням 
Виконавчого комітету Коростенської міської ради продавати, передавати безоплатно або у 
безоплатне користування юридичним особам комунальної власності, передавати в оренду, 
списувати з балансу, обмінювати закріплене за ним майно, що належить до основних фондів 
Територіального центру. 

4.8. Збитки, заподіяні Територіального центру в результаті порушення його майнових 
прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються територіальному центру 
у порядку, встановленому законодавством України.   

 
 
 
 
Директор КУ ТЦСО 

        соц..послуг м.Коростень       І.Я.Шишук 


