
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від __ квітня 2021 року №  

 

м. Олександрія 
 

Про надання соціальних послуг за рахунок 
бюджетних коштів територіальним центром 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Олександрії 

 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону 
України «Про соціальні послуги», Порядку організації надання соціальних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587, Державного 
стандарту вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України  
від 13.11.2013 № 760 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
від 22.11.2013 за № 1990/24522, Типового договору про надання соціальних послуг, 
затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.12.2020 № 847 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.12.2021 за № 214/35836, враховуючи 
зміни, що відбулися в чинному законодавстві, але залишаються не врегульованими в 
технічній частині щодо отримання інформації про доходи осіб з Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків податкового органу, необхідної для визначення права на 
отримання соціальних послуг, з метою забезпечення прав громадян, які перебувають на 
обслуговуванні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) міста Олександрії, на достатній життєвий рівень та соціальний захист   
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 
1.Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

міста Олександрії здійснювати надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів 
(безоплатно) категоріям осіб, які перебувають на обліку в відділенні соціальної допомоги 
вдома, без врахування середньомісячного сукупного доходу особи/сім’ї, в термін до 
отримання від управління соціального захисту населення міської ради відповідного рішення 
про надання/відмову в наданні соціальних послуг, з зазначенням, на якій основі будуть 
обслуговуватися громадяни (безкоштовній, платній, з встановленням диференційної плати), 
в обсязі, визначеному Державним стандартом вдома.  

2. На цей перехідний період для категорії осіб, які перебувають на обліку в відділенні 
соціальної допомоги вдома, та термін дії попереднього договору в яких закінчується, укласти 
новий договір, який вважати, що набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 
отримання від управління соціального захисту населення міської ради відповідного рішення 
про надання/відмову в наданні соціальних послуг.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


