
 

 

ПРОЕКТ 

_____________________ Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                        2016   року                                                                            № 

м. Знам’янка 

 

Про  передачу приміщень 

 комунальної  власності  міста 

 

 З  метою  розширення  переліку  послуг  для  забезпечення  потреб  соціально  

незахищених  категорій  населення, розглянувши  звернення  директора  територіального  

центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг) м. Знам’янка 

Т.Костікової  про  виділення нового  приміщення  по  вул. ****,  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а: 

 

1. Передати  з  балансу  виконавчого  комітету Знам’янської  міської  ради на  баланс 

територіального центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг) м. 

Знам’янка  приміщення по вул. ****  для розміщення територіального  центру  

соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг) м. Знам’янка. 

2. Передати  з  балансу  територіального центру  соціального  обслуговування  (надання  

соціальних  послуг) м. Знам’янка приміщення по  вул. Глібка, 28А,  в  якому  

розміщувався територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  

послуг) м. Знам’янка,    на  баланс  управління  соціального  захисту  населення  для  

розміщення  відділів управління,  після  завершення  ремонту  приміщення  по  вул. **** 

3. Організацію  виконання  даного  рішення  покласти на першого  заступника  міського  

голови В. Загородню. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол. В. Мацко). 

 

 

Міський голова    С. Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна  записка 

до проекту  рішення  міської  ради  



«Про  передачу приміщень комунальної  власності  міста». 

 

Характеристика  стану  речей  в  галузі,  яку  врегульовує  це  питання. 

Близько  25  років,  одним  із  перших  в  області  був  створений  територіальний  центр  

соціального  обслуговування,  що  дало  змогу  надавати  цілий  ряд  соціальних  послуг  

потребуючим мешканцям  міста.  На  сьогоднішній  день територіальний  центр  зберіг  

направленість  у  робі:  надається  близько  50  видів  різних  соціальних  послуг,  

обслуговується  більш  як 2,5  тисячі інвалідів,  пенсіонерів  та  громадян,  які  

перебувають  у  складних  життєвих  обставинах. 

Потреба  і  мета  прийняття  рішення. 

Громадяни,  які  обслуговуються  в  територіальному  центрі, в  цей  складний  час 

знаходяться на  межі  виживання  та  потребують додаткової  соціальної  підтримки  з 

боку  держави  та  міської  влади. До  того ж  з’явилися  нові  категорії  населення,  які  

мають  бути  охоплені  соціальним  обслуговуванням – учасники АТО  та  тимчасово  

переміщені  особи.  Саме  тому  виникла  необхідність  у  розширенні  переліку  послуг  

для  забезпечення  потреб  соціально-незахищених  категорій  населення. 

Прогнозовані  суспільні,  економічні,  фінансові  та  юридичні  наслідки  прийняття  

рішення. 

Прийняття  рішення  надасть  змогу  максимально  охопити  соціальним  обслуговуванням  

потребуючих  жителів м. Знам’янка, смт. Знам’янка  Друга  та  сел. Водяне. Прийняття  

рішення  матиме фінансові  витрати  на  ремонт  приміщення  по вул. Холодноярській, 7. 

Передача приміщення  по  вул. Глібка, 28А  управлінню соціального  захисту  населення 

дасть  можливість  розмістити відділи  УСЗН   в одному  приміщенні  та  забезпечити  

дієвий контроль  начальника  управління  за  роботою  підлеглих  відділів.  Звільнені  

УСЗН  кабінети по  вул. М. Грушевського, 17  будуть  використані  для  розширення  

Центру  надання  адміністративних  послуг.   

Механізм  виконання  рішення. 

Створення  комісії  по  передачі  приміщення  по вул. Холодноярській, 7 

(Інтернаціональній) з  балансу виконавчого  комітету Знам’янської  міської  ради на  

баланс територіального центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  

послуг) м. Знам’янка. Створення  комісії  по  передачі  приміщення  по вул. Глібка, 28А  з  

балансу  територіального центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  

послуг) м. Знам’янка  на  баланс  управління  соціального  захисту  населення  після  

завершення  ремонту  приміщення  за  адресою  вул. Холодноярська, 7. 

 Дата  оприлюднення  проекту  рішення  та  назва  ЗМІ,  електронного  видання,  або  

іншого  місця  оприлюднення. 

Проект  рішення оприлюднений  на  офіційному  сайті  Знам’янської  міської  ради 

14.07.2016  року 

 

В. о. начальника  відділу  економічного 

Розвитку, промисловості, інфраструктури і  торгівлі   О. Грінченко 

 

 

 

 

 


