
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РІШЕННЯ № 152 
 

29 січня 2021 року  м. Липовець  7 сесія 8 скликання 

 

Про перейменування Комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»Липовецького 

району та затвердження Статуту у новій редакції 

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частин 1, 2, 5 статті 60, 

частини 10 розділу V. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 4 статті 57 Господарського кодексу України, рішення 5 сесії 

Липовецької міської ради 8 скликання від 14 січня 2021 року № 87 «Про 

прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району об’єктів нерухомого майна та комунальних установ у 

комунальну власність Липовецької територіальної громади», враховуючи 

клопотання відділу соціального захисту та охорони здоров`я Липовецької 

міської ради від 26 січня 2021року № 9, висновок постійної комісії з 

гуманітарних питань, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати Комунальну установу «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Липовецького 

району» в Комунальну установу «Липовецький територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області.  

2. Затвердити Статут Комунальної установи «Липовецький 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області у 

новій редакції згідно з додатком. 

3. Доручити директору Комунальної установи «Липовецький 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області 

Мельничук Катерині Андріївні здійснити всі організаційно-правові заходи 

щодо державної реєстрації закладу відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


4. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію міської ради 

з гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальна установа «Липовецький територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області (далі - Територіальний центр) є 

комунальною бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або 

реорганізації якої приймає орган місцевого самоврядування (надалі - 

Засновник).  

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг 

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, 

тимчасового або денного перебування.  

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.  

1.2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, а також цим Статутом. 

Юридична адреса: 22500, Вінницька область, Вінницький район, м. 

Липовець, вулиця Героїв Майдану 22, телефон 2-17-70, email – 

Lip.tercentr@gmail.com . 

Повне найменування: Комунальна установа «Липовецький 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області. 

Скорочене: Липовецький територіальний центр. 

1.4. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Герба 

України і своїм найменуванням, штампи та бланки. Територіальний центр 

наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та 

відповідачем у суді. 

1.5. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах 

адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, 

добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, 

гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання 

бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення 

конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, 

етичних норм і правил. 

1.6. На надання соціальних послуг в Територіальному центрі мають 

право: 

- громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не 

більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують 



постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому 

МОЗ;  

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку: з 

безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, стихійним лихом, катастрофою ( мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 

прожитковий мінімум для сім’ї.  

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА 

2.1. Основні завдання Територіального центру: 

- виявлення громадян, зазначених у пункті 1.6 цього Статуту, формування 

електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх 

індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг; 

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;  

- установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями 

всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує 

Територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг 

громадянам, зазначених у пункті 1.6 цього Статуту. 

2.2. У складі Територіального центру утворені такі структурні відділення:  

- соціальна допомога вдома;  

- стаціонарний догляд для постійного або тимчасового проживання; 

- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. 

 

3. УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ 

3.1. Територіальний центр очолює директор, який призначається на 

посаду та звільняється з посади відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.2. Директор Територіального центру: 

1) організовує роботу Територіального центру, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує 

проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь 

відповідальності працівників; 

2) затверджує посадові обов'язки заступників директора і керівників 

структурних підрозділів та інших працівників Територіального центру;  

3) координує діяльність структурних підрозділів Територіального центру;  

4) подає Засновнику пропозиції щодо штатного розпису, кошторису 

витрат Територіального центру;  

5) укладає договори, діє від імені Територіального центру і представляє 

його інтереси; 

6) розпоряджається коштами Територіального центру в межах 

затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в 

тому числі на оплату: 

- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників 

спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за 

їх придбання);  



- придбання для оснащення структурних підрозділів Територіального 

центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і 

самообслуговування;  

- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги; 

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади 

працівників Територіального центру; 

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення 

(припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання. 

9) розробляє і подає на затвердження Засновнику проєкт Статуту 

Територіального центру;  

3.3. Статут Територіального центру, його структуру та штатну 

чисельність затверджує Засновник.  

Кошторис, штатний розпис Територіального центру затверджує керівник 

органу, що його утворив. 

3.4. Методичне забезпечення діяльності Територіального центру здійснює 

Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в 

установленому порядку здійснює структурний підрозділ з питань соціального 

захисту населення.  

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних 

послуг Територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями всіх форм власності. 

3.5.Органом самоуправління Територіального центру є загальні збори 

трудового колективу які: 

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- укладають колективний договір;  

- здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством 

України. 

3.6. Трудовий колектив Територіального центру складають фізичні особи, 

які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових 

договорів. Загальні збори скликаються в міру необхідності, але не рідше ніж 

два рази на рік. 

 Загальні збори є правомочними, якщо на зборах присутні більше 

половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів приймається 

простою більшістю голосів членів колективу. 

 

4. МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

4.1. Територіальний центр має необхідну матеріально-технічну базу, 

приміщення, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним 

нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до 

законодавства.  

4.2. Майно Територіального центру становлять основні фонди та оборотні 

кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. 

4.3. Майно Територіального центру є комунальною власністю 

Липовецької міської ради, управління яким вона здійснює. 



4.4. Здійснюючи право оперативного управління майном, Територіальний 

центр володіє та користується зазначеним майном. Право розпорядження 

майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу 

Засновника. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу 

кредиторів. 

4.5. Джерелом формування майна Територіального центру є: 

- майно, передане йому Засновником; 

- бюджетні асигнування; 

- благодійні внески; 

- гуманітарна допомога; 

- добровільні внески; 

- кошти від надання платних послуг, передбачених чинним 

законодавством;  

- орендна плата, надходження від реалізації в установленому порядку 

майна Територіального центру; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

4.6. Відчуження майна Територіального центру, що закріплене за ним, 

здійснюється за погодженням із Засновником у порядку, встановленому 

чинним законодавством. 

4.7. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням 

переданого в оперативне управління майна і має право вилучати надлишкове 

майно, майно, що не використовується та майно, що використовується ним не 

за призначенням. 

4.8. Збитки, завдані Територіальному центру внаслідок порушення його 

майнових прав громадянином, юридичними і державними органами, 

відшкодовуються за рішенням суду або господарського суду. 

4.9. Перевірка наявності, порядку використання майна, фінансової 

діяльності Територіального центру здійснюється за рішенням Засновника в 

установленому законодавством порядку. 

 

5. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5.1. Вся господарська діяльність направлена на виконання поставлених 

завдань без мети отримання прибутку, здійснюється відповідно до чинного 

законодавства і даного Статуту.  

5.2. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно 

до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету на 

соціальний захист населення та соціальне забезпечення інших надходжень, у 

тому числі від діяльності його структурних підрозділів, надання платних 

соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ 

та організацій. 

5.3. Територіальний центр має право: 

- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи 

розвитку; 

- організовувати матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності; 

- користуватися землею та іншими природними ресурсами; 



- брати участь у конференціях, з’їздах, симпозіумах; 

- у межах своїх повноважень та з дозволу Засновника розпоряджатися 

майном, наданим йому в оперативне управління; 

- набувати (купувати в межах кошторису, приймати у спадщину, 

приймати в дар, приймати в якості благодійного внеску) майно, кошти та інше;  

- брати в оренду рухоме й нерухоме майно, а з дозволу Засновника 

здавати в оренду нерухоме майно згідно з чинним законодавством України; 

- укладати цивільно-правові угоди, контракти з будь-якими юридичними 

та фізичними особами. 

5.4. Штатна чисельність і фонд оплати праці працівників Територіального 

центру затверджуються Засновником.  

Умови оплати праці працівників Територіального центру та штатна 

чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, 

норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності 

працівників територіального центру, що затверджуються наказами 

Мінсоцполітики. 

5.5. Для надання соціальних послуг Територіальний центр має право 

залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та 

фізичних осіб, зокрема волонтерів. 

 У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні 

команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з 

надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом 

Мінсоцполітики. 

5.6. Територіальний центр має право в установленому порядку 

отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, 

яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 

1.6. цього Статуту, та поліпшення матеріально-технічної бази Територіального 

центру. 

5.7. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності пов'язаної із 

наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Територіального центру, 

ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до 

законодавства України. 

  

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

6.1. Припинення діяльності Територіального центру відбувається шляхом 

його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника, або суду. 

6.2. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) Територіального центру здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.3. Територіальний центр може бути ліквідовано з підстав, передбачених 

чинним законодавством України. 

6.4. Ліквідація Територіального центру здійснюється згідно з чинним 

законодавством України ліквідаційною комісією, яка призначається 

Засновником у відповідності до чинного законодавства. Порядок і терміни 



проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення претензій кредиторами 

визначаються у відповідності до чинного законодавства. З моменту 

призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління майном. 

6.5. Територіальний центр вважається реорганізованим або ліквідованим 

із моменту його виключення з Єдиного державного реєстру. 

6.6. При ліквідації та реорганізації Територіального центру працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

6.7. У випадку реорганізації Територіального центру його права та 

обов‘язки переходять до правонаступників. 

6.8. В разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення), її активи будуть передані одній або декільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 

бюджету. 

6.9. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед 

власників, членів та працівників закладу (крім оплати їх праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з 

ними осіб. Доходи використовуватимуться виключно для фінансування 

видатків на утримання закладу, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямків 

діяльності, визначених установчими документами. 

 

7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ 

7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Засновника 

згідно з чинним законодавством України. 

7.2. Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з 

моменту їх державної реєстрації. 

7.3. Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може 

надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами 

соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати за надання 

соціальних послуг. 

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами 

соціальних послуг, надаються за плату.  

 

 

 
 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 

 


