
 

 

 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Друга  сесія                                                                           Восьмого скликання 

 

від 23 грудня  2020 року                                                                      №6  

         

Про утворення комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» 

Андрушівської міської ради 

 

         Відповідно до статей 80, 81, 83, 87, 89, 90 Цивільного кодексу України, 

пункту 30 частини першої статті 26, частини  першої  статті  59, частини 

першої, другої  статті  60, Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в 

Україні», статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», постанов Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 

року № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», від 

03.03.2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, 

умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача 

соціальних послуг державного/комунального сектору»,  враховуючи висновки 

та рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, 

благоустрою та земельних відносин,  Андрушівська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:  

          

1.Надати згоду на прийняття в комунальну власність майна, яке 

знаходиться на балансі Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Андрушівського району. 

2.Утворити комісію з приймання-передачі майна, яке знаходиться на 

балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Андрушівського району до комунальної власності 

Андрушівської міської територіальної громади в особі Андрушівської міської 

ради з подальшою передачею його в оперативне управління та на баланс 
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комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Андрушівської 

міської ради». 

3.Утворити комунальну установу «Центр надання соціальних послуг 

Андрушівської міської ради» та затвердити її положення (додається).  

4.Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 

Подік Нілу Василівну із 04 січня 2021 року. 

5.Закріпити за комунальною установою «Центр надання соціальних послуг 

Андрушівської міської ради» на праві оперативного управління майно, 

необхідне для здійснення діяльності.  

6. Доручити тимчасово виконуючому обов’язки директора комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 

Подік Нілі Василівні провести державну реєстрацію юридичної особи 

відповідно до чинного законодавства та здійснити інші організаційні заходи, 

спрямовані на забезпечення діяльності установи. 

7. Головному бухгалтеру міської ради передбачити в міському бюджеті на 

2021 рік кошти на утримання комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг Андрушівської міської ради». 

    8. Оголосити конкурс на зайняття посади директора комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради». 

9. Утворити конкурсну комісію на зайняття посади директора комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» та 

затвердити її персональний склад, додається. 

Голові конкурсної комісії забезпечити проведення конкурсу відповідно до 

чинного законодавства. 

10. Доручити міському голові за результатами конкурсу на підставі 

рішення конкурсної комісії призначити переможця конкурсу на посаду 

директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Андрушівської міської ради»  та укласти з ним контракт.  

11.  Контроль  за виконанням  цього  рішення  залишити за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої сесії Адрушівської 

міської ради  восьмого скликання  

 23.12.2020 №6 

 

 

 

Склад  

конкурсної комісії на зайняття посади директора комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 

 

 

Демченко Сергій 

Дмитрович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

Сокол Альона 

Володимирівна 

- державний реєстратор відділу з надання 

адміністративних послуг апарату ради та її 

виконкому, секретар комісії  

Цап Микола  

Васильович 

- депутат Андрушівської міської ради, св’ященник 

Православної церква України Св.Вмч Димитрія 

Солунського в місті Андрушівка 

Ткачук Сергій 

Євгенович 

- член Андрушівської спілки воїнів - 

інтернаціоналістів 

Рудюк Петро 

Миколайович 

- депутат Андрушівської міської ради, голова 

постійної комісії з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, 

благоустрою та земельних відносин 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                     Ольга ПРОКОПЕНКО  


