
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

22 вересня 2021 року                       с. Судилків                                №  2 

Про внесення змін до рішення сесії сільської ради 

№ 7 від 17.06.2021 року «Про створення 

Комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області. 

 

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

Законами України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю», відповідно до Цивільного кодексу, Господарського кодексу, постанов Кабінету 

Міністрів України від 03 жовтня 2018 №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть  загрожувати 

їх життю та здоров’ю», від 03 березня 2020 року №177 «Деякі питання діяльності центрів 

надання соціальних послуг» з метою надання всебічної допомоги та підтримки мешканцям 

територіальної громади Судилківської сільської ради, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, забезпечення 

індивідуальної допомоги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та хворим, 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток №1 «Положення  про  комунальну установу «Центр надання 

соціальних послуг» Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області» а саме:  

1.1. п. 28 Положення викласти у новій редакції: 

«Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у центрі 

здійснюється відповідно до чинного законодавства»; 

1.2. доповнити Положення п.35 «Центр є юридичною особою, має самостійний 

баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та 

бланки». 

2. Внести зміни в додаток №2 «Структура та штатна чисельність Комунальної 

установи «Центру надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області», а саме: в структуру та штатну чисельність Комунальної 

установи «Центру надання соціальних послуг» ввести посаду бухгалтера – 1 штатна 

одиниця.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської 

ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення ( голова комісії Леся Кордас). 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Алла ТОВСТЮК 


