
                 

 

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

   Р І Ш Е Н Н Я 

24 червня  2021 року        м. Чернігів   №  9/VIII-11 

 
Про утворення Чернігівського міського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Чернігівської міської ради 

 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)», постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 200 

«Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг 

державного/комунального сектору», міська рада вирішила: 

1. Утворити Чернігівський міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської міської ради зі 

статусом юридичної особи.   

Визначити скорочену назву – Чернігівський міський терцентр.  

Юридична адреса: 14032, місто Чернігів, вулиця Рокоссовського,         

будинок 18, телефон (0462) 64-83-11,  e-mail: desn.tercentr@chernigiv-rada.gov.ua 

Встановити наступні органи управління: 

- вищий – Засновник (Чернігівська міська рада); 

- виконавчий – Директор. 

Визначити основним видом діяльності за КВЕД - 88.10 «Надання 

соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та 

інвалідів».  

2. Затвердити Положення про Чернігівський міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської 

міської ради, що додається. 

Уповноважити Чернігівського міського голову підписати першу редакцію 

Положення Чернігівського міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської міської ради. 
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3. До призначення керівника Чернігівського міського територіального 

центру, в установленому законодавством порядку, тимчасове виконання 

обов’язків директора покласти на НОСОК Світлану Іванівну (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ******, дата народження ********, 

паспорт серії ** № ******), директора територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянського району 

Чернігівської міської ради, без припинення здійснення нею повноважень за 

основним місцем роботи. 

Уповноважити заступника міського голови – керуючого справами 

виконкому Фесенка С. І. (як особу, що має право вчиняти дії від імені 

Чернігівської міської ради, у тому числі подавати, отримувати та вчиняти інші 

дії, пов’язані з державною реєстрацією)  для здійснення заходів щодо державної 

реєстрації новоутвореного Чернігівського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської міської 

ради та Положення, затвердженого цим рішенням, у встановленому чинним 

законодавством України порядку. 

4. Уповноважити виконавчий комітет Чернігівської міської ради: 

4.1. Встановити загальну граничну чисельність працівників та затвердити 

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними 

підрозділами Чернігівського міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської міської ради. 

4.2. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора 

Чернігівського міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Чернігівської міської ради, затвердити конкурсну 

комісію та забезпечити проведення конкурсного відбору. 

5. Уповноважити Чернігівського міського голову на затвердження 

кошторису, штатного розпису та штатної чисельності Чернігівського міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Чернігівської міської ради. 

6. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) 

забезпечити фінансування Чернігівського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської міської 

ради.               

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови – керуючого справами виконкому Фесенка С. І. та постійні 

комісії міської ради: з питань регламенту, законності, прав і свобод громадян та 

запобігання корупції (Хольченкова Н.М.), з питань освіти, медицини, 

соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту (Білогура В.О.).                      

 

 

 

Міський голова              В. АТРОШЕНКО                                                                                                   


