
 

 
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»_________20___  року № ____     Порядковий номер сесії   (римськими           

    Баштанка                                                      цифрами) та скликання (словом) 

 

Про внесення змін та 
доповнень до рішення 
міської ради від 27 
листопада 2020 року №10 
«Про створення КУ «Центр 
надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради» 

 

 Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 89 Бюджетного 

кодексу, відповідно до статті 34, частини другої та п’ятої статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження 

голови Баштанської райдержадміністрації від 28 жовтня 2020 року №268-р 

«Про припинення діяльності юридичної особи територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району 

шляхом реорганізації» із змінами, внесеними розпорядженням від 31 грудня 

2020 року №__, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 27.11.2020 

року №10 «Про створення КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської 

міської ради», а саме: 

1) викласти пункт 1 даного рішення у такій редакції: 



«1. Створити комунальну установу «Центр надання соціальних 

послуг Баштанської міської ради» (скорочене найменування: КУ 

«Центр НСП») шляхом реорганізації (перетворення) 

Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Баштанського району (код ЄДРПОУ 36930607, 

юридична адреса – 56101, м. Баштанка, вул. Полтавська, 13) 

Визначити, що засновником комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Баштанської міської ради» є Баштанська міська 

рада (ЄДРПОУ 04376469, юридична адреса – 56101, м. Баштанка, 

вул. Полтавська, 13)» 

2) доповнити пункт 2 підпунктом 5 такого змісту: 

« 5) підготувати проєкт рішення про затвердження, акту прийому-

передачі майна юридичної особи Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району, 

що припиняє свою діяльність, та подати на затвердження міської 

ради. 

3) викласти пункт 3 у такій редакції: 

«3. Визначити КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської 

міської ради» правонаступником усіх майнових і немайнових прав і 

обов’язків Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Баштанського району» 

4) Пункти рішення 3 та 4 вважати відповідно пунктами 4 та 5. 

2. Відділу організаційно кадрової роботи та контролю (Юлія 

ГЛАДКА) направити належним чином засвідчену копію цього рішення 

Баштанській районній державній адміністрації. 

3. Відділу з соціальних питань виконавчого комітету міської ради 

забезпечити контроль за діяльністю КУ «Центр надання соціальних послуг 

Баштанської міської ради» у межах визначених законодавством повноважень. 

 

 

Міський голова       Олександр БЕРЕГОВИЙ 


