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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акта

Відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Постанови Кабінету
Міністрів України від 01.06.2020 № 587 “Про організацію надання соціальних послуг”
(зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 “Про
затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам
похилого віку, які страждають на психічні розлади” (зі змінами), наказу Міністерства
соціальної політики України від 23.06.2020 № 429 “Про затвердження Класифікатора
соціальних послуг”, керуючись ст.25, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, міській раді пропонується затвердити Положення про
міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) в новій редакції (далі - Положення).

Зауваження

Відповідно до пункту 511 Положення, міський територіальний центр очолює
директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на умовах
контракту, строк дії якого становить від одного до трьох років, за результатами
конкурсного відбору.

Разом з тим, Положенням чітко не визначено, яка посадова особа призначає та
звільняє директора Центру.

Відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова призначає на посади
та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності



відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".

Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (ДК 002:2004,
прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004
р. № 97, зі змінами внесеними наказами Держспоживстандарту України від 30.05.2005
№ 133, від 05.11.2007 № 297 від 27.04.2009 № 167, наказами Мінекономрозвитку
України від 19.06.2015 № 615, від 23.02.2017 № 260 та від 23.11.2018 № 1749,
Мінекономіки від 23.02.2021 №369) визначено, що «комунальна установа»,
«комунальний заклад» є альтернативними назвами класифікаційної позицій
«комунальна організація», зокрема абзацом 7 розділу 1 Вступ визначено, що наявність
у назві класифікаційної позиції наведеної у дужках альтернативної частини назви
визначає можливі варіанти застосування даної організаційно-правової форми. Так,
назва організаційно-правової форми позиції класифікації “Підприємство об'єднання
громадян (релігійної організації, профспілки)” під час формування назви підприємства,
створеного, наприклад, профспілкою, буде визначено у Свідоцтві про державну
реєстрацію та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних
осіб-підприємців як “Підприємство профспілки”.

Підпунктом 3.4.5 пункту 3.4. розділу 3 Об’єкти організаційно-правових форм
господарювання визначено, що комунальна організація (установа, заклад) -
утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його
управління.

Таким чином, керівника комунальної установи має призначати на посаду (і,
відповідно, звільняти) міський голова.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопрацювати пункт 11 Статуту та
визначити, що керівник Центру призначається та звільняється міським головою.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
виконавчих органів міської ради, компетенції міських рад вбачається, що проєкт
рішення “Про затвердження Положення про міський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)” може бути прийнятий з урахуванням
зауважень, оскільки в його змісті не виявлені корупціогенні фактори.


