
 

 

 

 

                                                              

                                     Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Третя сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 грудня 2020 року                                                                            № 92 

 

Про перетворення юридичної особи  

«Центр надання соціальних послуг  

населенню» виконкому Помічнянської  

міської ради у комунальну установу 

 «Центр надання соціальних послуг  

населенню» Помічнянської міської ради 
 

Відповідно до статей 78, 137 Господарського кодексу України,  

Цивільного кодексу України, враховуючи вимоги Закону України «Про 

соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року 

№ 587 «Про організацію надання соціальних послуг» та вимоги, зазначені в 

листі голови Кіровоградської ОДА від 25.11.2020 року № 01-18/1418/0.1 щодо 

утворення комунальної установи для надання соціальних послуг населенню на 

території Помічнянської ОТГ, з метою забезпечення виконання  завдань 

основних напрямків державної соціальної політики в частині підтримки 

найвразливіших верств населення та забезпечення надання безперебійних, 

своєчасних, кваліфікованих соціальних послуг жителям громади, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада    в и р і ш и л а: 

 

1. Перетворити юридичну особу «Центр надання соціальних послуг 

населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради (код в ЄДРПОУ 

41833642), розташовану за адресою: 27030, Кіровоградська область,                                 

м. Помічна, вул. Героїв Крут, 75 у комунальний заклад «Центр надання 

соціальних послуг населенню» Помічнянської міської ради (код в ЄДРПОУ 

41833642) за адресою: 27030, Кіровоградська область, м. Помічна, вул. Героїв 

Крут, 75. 

 2. Створити комісію з реорганізації (перетворення) юридичної особи 

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради шляхом перетворення її у комунальний заклад  

«Центр надання соціальних послуг населенню» Помічнянської міської ради. 

(додаток 1) 

 

 

 

 



 

 

 3. Надати комісії з реорганізації (перетворення) юридичної особи -                           

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради шляхом перетворення її у комунальний заклад  

«Центр надання соціальних послуг населенню» Помічнянської міської ради, 

повноваження щодо управління справами відповідно до чинного законодавства 

та Положення юридичної особи - «Центр надання соціальних послуг 

населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради.  

 4. Установити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 

особи - «Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради два місяці з дня оприлюднення відомостей на 

порталі Міністерства юстиції України відомостей щодо припинення юридичної 

особи. 

5. Визнати, що комунальний заклад  «Центр надання соціальних послуг 

населенню» Помічнянської міської ради є правонаступником майна, прав та 

обов'язків юридичної особи - «Центр надання соціальних послуг населенню» 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради. 

6. Нерухоме, рухоме та інше окремо визначене майно, яке перебуває у 

комунальній власності Помічнянської міської ради, закріпити за 

правонаступником, яким є комунальний заклад  «Центр надання соціальних 

послуг населенню» Помічнянської міської ради на праві оперативного 

управління. 

 7. Визначити, що комунальний заклад  «Центр надання соціальних послуг 

населенню» Помічнянської міської ради є юридичною особою публічного 

права. 

 8. Зазначити, що комунальний заклад  «Центр надання соціальних послуг 

населенню» Помічнянської міської ради приватизації не підлягає. 

  9. Визначити, що майно комунального закладу «Центр надання 

соціальних послуг населенню» Помічнянської міської ради є комунальною 

власністю Помічнянської міської ради, закріплюється за нею на праві 

оперативного управління. Майно комунального закладу  «Центр надання 

соціальних послуг населенню» Помічнянської міської ради становить 

необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші 

цінності, передані їй юридичною особою - «Центр надання соціальних послуг 

населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради. 

  10. Комісії з реорганізації (перетворення) юридичної особи -                           

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради у комунальний заклад  «Центр надання соціальних 

послуг населенню» Помічнянської міської ради (голова комісії Тарасенко 

Наталія Сергіївна) : 

 10.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про 

припинення юридичної особи - «Центр надання соціальних послуг населенню» 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради письмово повідомити орган 

Державної реєстрації про прийняття такого рішення. 

 



 

 

 

 10.2. Забезпечити проведення дій щодо перетворення юридичної особи -                           

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради у комунальний заклад  «Центр надання соціальних 

послуг населенню» Помічнянської міської ради.  

 10.3. Протягом одного місяця з дня прийняття рішення про створення 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг населенню» 

Помічнянської міської ради провести інвентаризацію та оцінку нерухомого, 

рухомого та окремо визначеного майна юридичної особи - «Центр надання 

соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської 

ради.  

 10.4. Розглянути кожну окрему вимогу кредитора, зокрема, щодо сплати 

зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального 

страхування та інших, прийняти відповідне рішення, яке надіслати кредитору 

не пізніше тридцяти днів з дня їх отримання юридичною особою -                           

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради, що припиняється. 

 10.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторами та 

задоволення чи відхилення цих вимог підготувати проєкт передавального акту 

на нерухоме, рухоме та інше окремо визначене майно на затвердження 

Помічнянською міською радою. 

 10.6. Закріпити, згідно із затвердженим передавальним актом, за 

комунальним закладом  «Центр надання соціальних послуг населенню» 

Помічнянської міської ради на праві оперативного управління відповідні 

активи  (рухоме, нерухоме та інше окремо визначене майно). 

          10.7. Попередити  працівників юридичної особи - «Центр надання 

соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської 

ради про можливу зміну істотних умов праці у зв'язку з реорганізацією 

(перетворенням) відповідно до Кодексу законів про працю України. 

10.8. Здійснити переоформлення прав на нерухоме та рухоме майно. 

 11. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області в мережі Інтернет. 

 12. Контроль за виконанням рішення доручити постійним депутатським 

комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту та  з питань бюджету, 

фінансів, соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного 

обслуговування та громадського харчування. 

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК 

 

 

 



 

 

                                                          Додаток 1  

                                                                               до рішення міської ради   

                від  23.12.2020 року № 92 

 

 

 

СКЛАД  КОМІСІЇ  

з реорганізації (перетворення) юридичної особи - «Центр надання соціальних 

послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради в 

комунальну установу  «Центр надання соціальних послуг населенню» 

Помічнянської міської ради  

 

Голова комісії з реорганізації: 

Тарасенко Наталія Сергіївна   - в.о. начальника юридичної особи -                 

                                                                              «Центру надання соціальних послуг   

                                                                              населенню» виконкому міської ради                                                                                    
          

Члени комісії з реорганізації: 

 

Манженко Віра Дмитрівна   - головний бухгалтер юридичної особи -                 

                                                                              «Центру надання соціальних послуг   

                                                                              населенню» виконкому міської ради                                                                                     

                                                                                   

Трибой Лариса Миколаївна    - начальник відділу соціальних служб для        

                                                                               сім’ї, дітей та молоді 

 

Чіпегіна Тетяна Вікторівна   - начальник відділу фінансів, економіки   

                                                                             та інвестицій Помічнянської міської ради 

                                                                                      

Щербатюк Артем Сергійович   - заступник міського голови з питань  

                                                                              діяльності виконавчих органів ради 

 

 

 Місце находження комісії: вул. Героїв Крут, 75 м. Помічна Кіровоградська 

область. 

 

 

 

_____________________________ 


