ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 19.12.2019 № 6/97-1893 «Про міський бюджет м. Костянтинівки на 2020 рік
05215100000 (код бюджету)»

Даним рішенням доходи по загальному фонду зменшилися на 6 918 041,72 грн. за
рахунок:
- зменшення власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету
6 762 249,72 грн.;
- зменшення коштів субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання на 53 075,00грн., інших субвенцій з місцевого бюджету на 102 717,00грн.

Доходи по спеціальному фонду

зменшилися

на 2 252 440,30 грн. за рахунок

власних надходжень.

Видаткова частина бюджету змінена відповідно до змін доходної частини міського
бюджету.

Начальник міського
фінансового управління

Т.В. Кукліс

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про утворення виконавчого комітету Костянтині^ ської
міської ради»

Відповідно до вимог пункту 3 частини 1 статті 26, статті 51 Закону України від
21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами) існує
необхідність у внесенні на розгляд міської ради питання «Про утворення виконавчого
комітету Костянтинівської міської ради».

Начальник відділу з юридичної, кадрової роботи,
запобігання та протидії корупції

А.В. Боєва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про затвердження персонального складу виконавчого
комітету Костянтинівської міської ради»

Відповідно до вимог пункту 3 частини 1 статті 26, статті 51 Закону України від
21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами) існує
необхідність у внесенні на розгляд міської ради питання «Про утворення виконавчого
комітету Костянтинівської міської ради».

Начальник відділу з юридичної, кадрової роботи,
запобігання та протидії корупції

А.В. Боєва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про встановлення надбавки до посадового окладу і
премії міському голові»
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» передбачена можливість встановлення премії
міському голові.
З огляду на вказані законодавчі положення існує необхідність у внесенні на розгляд
міської ради питання «Про встановлення надбавки до посадового окладу і премії міському
голові».

Начальник відділу з юридичної, кадрової роботи,
запобігання та протидії корупції

А.В.Боєва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін у додаток до комплексної програми
фінансової підтримки комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Костянтинівської міської ради» та його розвитку на 2020 рік»

На виконання комплексної програми фінансової підтримки КП «ЦПМСД
Костянтинівської міської ради» на 2020 рік та на виконання Програми соціального та
економічного розвитку на 2020, а також на запобігання поширенню гострої респітаторної
коронавірусної хвороби СОУШ-19 з місцевого бюджету протягом 2020 року були виділені
та розподілені кошти на вирішення нагальних існуючих та додаткових потреб.
Завдяки
програмі
комплексної
фінансової
підтримки
КП
«ЦПМСД
Костянтинівської міської ради» забезпечуються: реалізація заходів міських та районних
програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу» та «Кадри»: забезпечення оплати
праці працівників, що залучені до роботи у міському військовому комісаріаті - 4,50 ставки
та вузьких спеціалістів - 5,25 ставок; забезпечення виконання заходів щодо дотримання
підприємством вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної
безпеки; придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію та обстеження ВІЛ-інфікованих пацієнтів, що
перебувають під медичним наглядом; забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика
захворювання; своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4 - 1 4 років;
профілактика вірусного гепатиту С; забезпечення онкологічних хворих лікарськими
засобами; забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет; забезпечення пільгової
категорії населення медикаментами та засобами технічної реабілітації дорослих та дітей;
забезпечення хворих на орфанні захворювання лікарськими засобами; забезпечення хворих
на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування; забезпечення дітей першого року
життя народжених від ВІЛ інфікованих матерів; забезпечення виконання лабораторних
досліджень , які не увійшли до гарантованого пакету послуг та виконання лабораторних
досліджень іншими закладами охорони здоров'я; оснащення амбулаторій та інших об'єктів
охорони здоров'я медичним обладнанням, медичними та офісними меблями та інше.
Рішенням міської ради №6/103-2033 від 25.06.2020 року «Про внесення змін у
додаток до комплексної програми фінансової підтримки комунального підприємства
«ЦПМСД Костянтинівської міської ради» та його розвитку на 2020 рік» було затверджено
розрахункову потребу витрат у сумі 3825,8 тис. грн. на виконання програми протягом 2020
року. З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, за
погодженням фінансового управління Костянтинівської міської ради, проведено
перерозподіл бюджетних коштів у межах затвердженої суми витрат програми. На підставі
проведеного перерозподілу бюджетних коштів існує потреба у внесенні змін у додаток до
програми та включення до розрахункової потреби витрат двох додаткових пунктів шляхом
зменшення обсягу видатків передбачених для інших заходів програми, а саме доповнити
додаток до програми пунктом «15. Забезпечення онкологічних хворих лікарськими
засобами (морфін в ампулах) -7,5 тис.грн.» та пунктом «16. Придбання оснащення для
належного рівня надання медичної допомоги населенню в амбулаторії №6 -16,2 тис. грн.»

Після проведення перерозподілу та внесення додаткових заходів у додаток на
виконання комплексної програми фінансової підтримки, загальна сума коштів складає
3626,5 тис. грн, що на 199,3 тис. грн. менше попередньо затверджених видатків на
виконання заходів програми.
З метою недопущення порушень бюджетного законодавства України, а також з
метою формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я населення
міста, необхідністю фінансової підтримки закладів первинного рівня надання медичної
допомоги, прошу Вас розглянути можливість включення до порядку денного сесії міської
ради у грудні 2020 року питання «Про внесення змін у додаток до комплексної програми
фінансової підтримки комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Костянтинівської міської ради» та його розвитку на 2020 рік».

Директор КП «ЦПМСД
Костянтинівської міської ради»

Т І. Шишимарева

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про комплексну програму фінансової підтримки
комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської
міської ради» та його розвитку на 2021-2023 роки»

КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради» співпрацює з Національною службою
здоров'я України (НСЗУ), якою фінансується гарантований державою мінімальний пакет
медичних послуг для мешканців міста.
Виконання інших лабораторних обстежень, які не увійшли до мінімального пакету
послуг, що виконуються клініко - діагностичною лабораторією нашого підприємства та в
інших лікувально - профілактичних закладах, можливо лише за рахунок фінансової
підтримки з місцевого бюджету.
Також зауважуємо, що фінансування заробітної плати медичних працівників, що
входять до складу медичної комісії у військовому комісаріаті міста Костянтинівка, а також
медичних працівників, що працюють к кабінетах з надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги не входить до переліку послуг з надання первинної медичної допомоги,
тому не може оплачуватися за кошти НСЗУ, а може здійснюватися лише за умови прийняття
програми фінансової підтримки нашого підприємства.
Згідно Статуту КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради», джерелом формування
майна та коштів нашого Підприємства можуть бути кошти місцевого бюджету та інші
джерела, що не заборонені законодавством. Тому КП «ЦПМСД Костянтинівської міської
ради» підготовлено проект комплексної програми фінансування підтримки КП «ЦПМСД
Костянтинівської міської ради» та його розвитку у м. Костянтинівка на 2021-2023 роки.
Отже, враховуючи потребу громадян у забезпеченні імунобіологічних препаратів,
забезпечення пільгової категорії населення медикаментами та виробами медичного
призначення, соціальними продуктовими наборами, проведенні лабораторних обстежень, які
не увійшли до гарантованого державою мінімального пакету послуг, з метою формування
здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я населення міста, необхідністю
фінансової підтримки закладів первинного рівня надання медичної допомоги, а також з
метою недопущення порушень бюджетного законодавства України, необхідно затвердити
комплексну програму фінансової підтримки комунального підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради» та його розвитку на 2021-2023
роки».

Директор КП «ЦПМСД
Костянтинівської міської ради»

Т.І. Шишимарева

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін у додатки до Порядку складання,
затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської
ради»

Рішенням сесії Костянтинівської міської ради від 23.01.2020 року № 6/98-1941 було
затверджено Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування Костянтинівської міської ради», до якого додається фінансовий план КНП «БЛІЛ
КМР» (додаток 1) та Звіт про виконання фінансового плану КНП «БЛІЛ КМР» (додаток 2).
Однак, до додатку № 1 у графу «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)» не було передбачено кошти, які наразі КНП «БЛІЛ КМР» отримує від Національної
Служби Здоров'я України (НСЗУ) за діючими Договорами про надання медичних послуг.
Тому, у зв'язку із кардинальною зміною принципу фінансування КНП «БЛІЛ КМР»,
для повного відображення фінансової звітності КНП «БЛІЛ КМР» за всіма джерелами
фінансування та відповідними витратами у формі фінансового плану КНП «БЛІЛ КМР» та
формі звіту про виконання фінансового плану КНП «БЛІЛ КМР», необхідно внести зміни до
графи фінансового плану «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»,
доповнивши її пунктом «Кошти Національної Служби Здоров'я України (НСЗУ)». А також
внести зміни до графи звіту про виконання фінансового плану КНП «БЛІЛ КМР» «Дохід
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», доповнивши її пунктом «Кошти
Національної Служби Здоров'я України (НСЗУ)».
Враховуючи
вищенаведене,
адміністрація
комунального
некомерційного
підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської
ради» просить Вас розглянути можливість про включення до порядку денного чергової сесії
міської ради у грудні 2020 року питання «Про внесення змін у додатки до Порядку
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
комунального
некомерційного
підприємства
«Багатопрофільна
лікарня
інтенсивного
лікування
Костянтинівської міської ради» та затвердити зміни до додатків № 1 та № 2 Порядку,
виклавши їх у новій редакції.

Директор КНП «БЛІЛ КМР»

О.С. Руденко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про комплексну програму фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування Костянтинівської міської ради» та його розвитку на 2021-2023 роки»

З 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи, до якого
включено медичні заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу. У зв'язку з цим
кардинально змінився принцип фінансування комунального некомерційного підприємства
«Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради».
Фінансування лікарня отримує за кінцевий результат роботи, так звана оплата за випадок
лікування за діагностично-спорідненими групами (ДСГ) з бюджету Національної служби
здоров'я України (НСЗУ).
Відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» (зі змінами) Держава гарантує оплату надання
громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені
програмою медичних гарантій, тобто за конкретний пролікований випадок. Відповідно до
пункту 5 статті 3 цього ж Закону, органи місцевого самоврядування в межах своєї
компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров'я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази,
капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників
(програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми надання населенню медичних
послуг, місцеві програми громадського здоров'я та інші програми в охороні здоров'я.
Згідно із статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», до
повноважень органів місцевого самоврядування належить управління закладами охорони
здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, організація
медичного обслуговування та харчування в комунальних оздоровчих закладах, забезпечення
в межах наданих повноважень доступності і безоплатності медичного обслуговування на
відповідній території, а також розвиток усіх видів медичного обслуговування, зокрема мережі закладів охорони здоров'я та сприяння підготовці й підвищенню кваліфікації
спеціалістів.
Запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров'я передбачає
збереження повноважень органів місцевого самоврядування у цьому секторі та створення
можливостей для їх повноцінного виконання. За новою моделлю, з національного рівня
фінансуватиметься програма медичних гарантій, тоді як кошти місцевих бюджетів будуть
спрямовані на забезпечення роботи системи, а також на запровадження місцевих програм.
Згідно
діючого
Статуту
комунального
некомерційного
підприємства
«Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради», джерелом
формування майна та коштів нашого Підприємства можуть бути кошти місцевого бюджету
та інші джерела, що не заборонені законодавством. Тому комунальним некомерційним
підприємством «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської
ради» підготовлено проект рішення міської ради «Про затвердження Комплексної програми
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради» та його розвитку на 2021-2023 роки».
Забезпечення стабільної діяльності підприємства можливе лише за рахунок
фінансової підтримки з місцевого бюджету. Комплексна програма фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування Костянтинівської міської ради» та його розвитку на 2021-2023 роки включає
фінансову допомогу на оплату праці (з метою недопущення порушення термінів виплати
заробітної плати), придбання обладнання, придбання медикаментів та продуктів харчування

для медичних послуг, видатки на відрядження, навчання, виплату пільгових пенсій, сплату
податків, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг (крім комунальних), а також для
термінового усунення чисельних недоліків відповідно до акту перевірки № 53 від 16.12.2019,
складеного представниками Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Донецькій області в результаті проведення позапланового заходу
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки та рішення Донецького окружного
Адміністративного Суду від 10.06.2020 р., за яким Суд повністю задовольнив
адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Донецькій області до КНП «БЛІЛ КМР» про застосування заходів реагування у
вигляді повного зупинення експлуатації до повного усунення встановлених порушень.
Отже, з метою недопущення збоїв функціонування та зниження ризиків Підприємства
у перехідний період реформування медицини, з метою формування здорового способу
життя, збереження і зміцнення здоров'я населення міста, необхідністю фінансової підтримки
закладів вторинного рівня надання медичної допомоги, а також з метою недопущення
порушень бюджетного законодавства України та недопущення повного зупинення
експлуатації (роботи) нашого Підприємства, просимо Вас розглянути можливість про
включення до порядку денного чергової сесії міської ради питання про комплексну програму
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради» та його розвитку на 2021-2023 роки.

Директор КНП «БЛІЛ
Костянтинівської міської ради»

О.С.Руденко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про комплексну програму фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства « Міська стоматологічна поліклініка
Костянтинівської міської ради» та його розвитку на 2021-2023 рік»
Комплексна програма фінансової підтримки комунального
некомерційного
підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»
розроблена з метою розвитку вторинної медицини шляхом формування здорового способу
життя, збереження і зміцнення здоров'я людей, ефективного лікування захворювань, а також
з метою стабільного функціонування комунального некомерційного підприємства «Міська
стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» як комунального некомерційного
підприємства, збереження та поліпшення його інфраструктури.
В зв'язку з тим, що на даний час ще не розроблена законодавча база щодо
функціонування закладів вторинного рівня, як комунальних некомерційних підприємств,
фінансування заходів для забезпечення безперебійної роботи закладу вторинного рівня,
надання кваліфікованої вторинної медичної допомоги необхідно забезпечити за рахунок
Програми фінансової підтримки.
Головна мета Програми:
створити необхідні умови для збереження та зміцнення соціальної стабільності
як основи економічного зростання та можливості реалізації пріоритетних
завдань розвитку громади міста;
забезпечити стабільну роботу комунального некомерційного підприємства
«Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради», медичне
обслуговування
населення та його соціальний захист, поліпшення
інвестиційного клімату.
Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням реальних
можливостей міського бюджету.
Фінансове забезпечення на виконання Програми здійснюється на підставі фінансової
підтримки з міського бюджету шляхом надання поточних трансфертів із наведеними
обгрунтуваннями щодо відповідної фінансової підтримки.
Прийняття
комплексної
програми
фінансової
підтримки
комунального
некомерційного підприємства « Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської
ради» дасть
забезпечення функціонування комунального некомерційного підприємства
«Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» в перехідний період
реформування медицини до появи законодавчих актів щодо подальшого функціонування
закладів;
сформовану систему надання населенню доступних та високоякісних
стоматологічних медичних послуг, що забезпечить зменшення потреби у вартісних видах
медичної допомоги;
- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення
бюджетних асигнувань на вторинну медико-санітарну допомогу, співпраця і сприяння у
діяльності закладу охорони здоров'я;
покращення
матеріально-технічного
стану комунального
некомерційного
підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»;
- поліпшення умов надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам
населення.
Директор комунального некомерційного
підприємства «Міська стоматологічна поліклініка
Костянтинівської міської ради»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про перейменування «Центру професійного розвитку
педагогічних працівників» Костянтинівської районної ради Донецької області в комунальну
установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників №2» Костянтинівської
міської ради»
У зв'язку з формуванням об'єднаної Костянтинівської міської територіальної громади
та прийняттям до її структури
комунальної установи «Центр професійного розвитку
педагогічних працівників» Костянтинівської районної ради Донецької області є необхідним
внесення змін до назви такої установи та, відповідно до її Статуту.
Внесення таких змін є необхідною умовою приведення діяльності комунальної
установи у відповідність до чинного законодавства України.

Начальник управління освіти

О.В. Барабаш

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про перейменування «Інклюзивно-ресурсного центру»
Костянтинівської районної ради Донецької області в комунальну установу «Інклюзивноресурсний центр №2» Костянтинівської міської ради»

У зв'язку з формуванням Костянтинівської міської територіальної громади та
прийняттям до її структури
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Костянтинівської районної ради Донецької області є необхідним внесення змін до назви
такої установи та, відповідно, до її Статуту.
Внесення таких змін є необхідною умовою приведення діяльності комунальної
установи у відповідність до чинного законодавства України.

Директор центру

А.С. Гріцаєнко

ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про перейменування комунальної організації (установи,
закладу) дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Костянтинівської районної ради
Донецької області»

Управління культури, молоді та спорту пояснює, що даний проект рішення
виноситься на сесію міської ради, відповідно до статті 25. частинами 1-3,5 статті 59 Закону
України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні' 1 (зі змінами),
Законом України від 15.05.2003 № 755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (зі змінами). Законом України від
14.12.2010 № 2778-УІ "Про культуру" (зі змінами), з урахуванням рішення Костянтинівської
районної ради від 20.11.2020 №УІІ/ 40-745 «Про безоплатну передачу майна у власність
Костянтинівської міської ради», на підставі рішення Костянтинівської міської ради від
11.12.2020 № 7/1-10 «Про прийом майна, підприємств, установ із спільної власності
територіальних громад сіл. селищ, що знаходяться в управлінні Костянтинівської районної
ради, у комунальну власність територіальної громади в особі Костянтинівської міської ради
та створення комісії з приймання-передачі майна», з метою приведення установчих
документів Статуту комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»»
Костянтинівської міської ради у відповідність до чинного законодавства.

Н а ч а л ь н и к у п р а в л і н н я культури,
молоді та спорту

ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про перейменування районного будинку культури
«Ювілейний» Костянтинівської районної ради Донецької області»

Управління культури, молоді та спорту пояснює, що даний проект рішення
виноситься на сесію міської ради, відповідно до статті 25, частинами 1-3, 5 статті 59 Закону
України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "'Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
Закону України від 15.05.2003 № 755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань» (зі змінами), Законом України від 14.12.2010
№ 2778-УІ "Про культуру" (зі змінами), з урахуванням рішення Костянтинівської районної
ради від 20.11.2020 №УІІ/ 40-745 «Про безоплатну передачу майна у власність
Костянтинівської міської ради», відповідно до рішення Костянтинівської міської ради від
11.12.2020 № 7/1-10 «Про прийом майна, підприємств, установ із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Костянтинівської районної
ради, у комунальну власність територіальної громади в особі Костянтинівської міської ради та
створення комісії з приймання-передачі майна», з метою приведення установчих документів
Статуту комунального закладу культури «Культурно-інформаційний центр» Костянтинівської
міської ради у відповідність до чинного законодавства.

Начальник управління культури,
молоді та спорту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради "Про перейменування комунальної установи
«Трудовий архів Костянтинівського району Донецької області"
Керуючись статтею 25, частинами 1-3, 5 статті 59 Закону України від 21.05.1997 №
280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), з урахуванням рішення
Костянтинівської районної ради від 20.11.2020 №УІІ/40-745 «Про безоплатну передачу
майна у власність Костянтинівської міської ради», на підставі рішення Костянтинівської
міської ради від 11.12.2020 №7/1-10 «Про прийом майна, підприємств, установ із спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні
Костянтинівської районної ради, у комунальну власність територіальної громади в особі
Костянтинівської міської ради та створення комісії з приймання-передачі майна»
приймається рішення про перейменування
комунальної установи «Трудовий архів
Костянтинівського району Донецької області»

Директор

Н.А. Шахова

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А

З А П И С К А

д о проекту р і ш е н н я міської ради « П р о п е р е й м е н у в а н н я т е р и т о р і а л ь н о г о центру
с о ц і а л ь н о г о о б с л у г о в у в а н н я (надання соціальних послуг) К о с т я н т и н і в с ь к о г о району
Д о н е ц ь к о ї області»

Територіальний

центр с о ц і а л ь н о г о о б с л у г о в у в а н н я

пояснює,

що д а н и й

проект

рішення в и н о с и т ь с я на сесію міської ради, відповідно д о статті 25. частинами 1-3, 5 статті
59 Закону У к р а ї н и від 2 1 . 0 5 . 1 9 9 7 № 2 8 0 / 9 7 - В Р « П р о місцеве с а м о в р я д у в а н н я в Україні»
(зі змінами),

Законом

України

від

15.05.2003 №

755-іV

«Про державну

реєстрацію

ю р и д и ч н и х осіб, ф і з и ч н и х осіб - підприємців та г р о м а д с ь к и х ф о р м у в а н ь » (зі з м і н а м и ) ,
Закону

України

Кабінету

Міністрів

територіальних

від

17.01.2019 №

України

2671 -V111 « П р о соціальні

від 29.12.2009

№

1417 « П р о

центрів с о ц і а л ь н о г о о б с л у г о в у в а н н я

послуги»,

деякі

постанови

питання

(надання с о ц і а л ь н и х

діяльності

послуг)» (зі

змінами), з у р а х у в а н н я м рішення К о с т я н т и н і в с ь к о ї р а й о н н о ї ради від 20.11.2020 № VI1/40745 « П р о б е з о п л а т н у передачу майна у власність К о с т я н т и н і в с ь к о ї міської ради», на
підставі р і ш е н н я К о с т я н т и н і в с ь к о ї міської ради від 11.12.2020

№ 7/1-10 « П р о прийом

майна, п і д п р и є м с т в , у с т а н о в із спільної власності т е р и т о р і а л ь н и х громад . сіл. с е л и щ , що
знаходяться

в управлінні

територіальної громади

Костянтинівської

районної

ради,

у

комунальну

власність

в особі К о с т я н т и н і в с ь к о ї міської ради та с т в о р е н н я комісії з

п р и й м а н н я - п е р е д а ч і майна», з м е т о ю приведення П о л о ж е н н я про т е р и т о р і а л ь н и й
соціального

обслуговування

(надання

соціальних

послуг)

в

сільській

центр

місцевості

К о с т я н т и н і в с ь к о ї міської ради у відповідність до ч и н н о г о з а к о н о д а в с т в а .

,
Директор терцентру

_ . ; ) ) /

/
{

Т.І. Нікітенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.09.2020
№ 6/104-2050 «Про перейменування Костянтинівського міського центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді»
Керуючись статтею 25, частинами 1-3 статті 59 Закону України від 21.05.1997
№ 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), з урахуванням
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 «Деякі питання діяльності
центрів соціальних служб», на підставі пункту 10 Положення про Костянтинівський міський
центр соціальних служб, затвердженого рішенням міської ради від 24.09.2020 №6/104-2050
«Про перейменування Костянтинівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №462 «Питання оплати
праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (зі змінами), наказу
Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 «Про затвердження типових
структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», наказу Міністерства
соціальної політики України від 18.05.2015 №526 «Про умови оплати праці працівників
закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (зі змінами), з метою реалізації повноважень та
упорядкування структури і штатного розпису Костянтинівського міського центру соціальних
служб вносяться зміни до рішення міської ради від 24.09.2020 № 6/104-2050 «Про
перейменування Костянтинівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді».

Директор

Н.В.Лопатіна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Костянтинівської міської ради
«Про надання у приватну власність земельних ділянок, які перебувають
у користуванні громадян»
Згідно статті 14 Конституції України земля є основним національним багатством,
яке знаходиться під особливою охороною держави. Право власності на землю фізичним і
юридичним особам гарантується у Конституційному порядку і закріплено Земельним
кодексом України (розділ IV, глава 19).
В цьому рішенні мова йде про приватизацію громадянами земельних ділянок, які
вже знаходяться у користуванні (стаття 119 Земельного кодексу України).
Громадянам України по рішенню органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування, можуть надаватися безкоштовно у власність ... земельні ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та
гаражного будівництва, для ведення індивідуального садівництва (ст. 35, 40 Земельного
кодексу України) в межах норм, визначених цим кодексом.
Прийняття даного рішення є юридичною реалізацією прав на землю громадян міста
Костянтинівка, передбачених Конституцією України та Земельним кодексом України, а
також є надійною інформацією про земельні ресурси для ведення державного земельного
кадастру міста, що в свою чергу сприяє збільшенню надходжень до місцевого бюджету
від плати за землю.

Начальник відділу регулювання
земельних відносин
Костянтинівської міської ради

С.М.Горбунов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Костянтинівської міської ради
«Про поновлення договорів оренди землі»
Зазначеним рішенням передбачається поновити договори оренди землі юридичним
особам, для забезпечення реалізації прав користування земельними ділянками, відповідно
до вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі».
Прийняття цього рішення дозволить збільшити надходження коштів до місцевого
бюджету та позитивно вплине на соціально-економічний розвиток міста.

Начальник відділу регулювання
земельних відносин
Костянтинівської міської ради

С.М. Горбунов

