
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков № €О&

Про передачу Білолуцькій селищній раді повноважень у соціальній сфері

Відповідно до ст. 119 Конституції України, п. 39 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» Бюджетного кодексу України, ст. ст. 11, 83, 169, 172 Цивільного кодексу 
України, ст.ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 17 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 
районних державних адміністрацій» від 17 листопада 2020 року № 1009-ІХ, Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в України, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 333-р 
«Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні», рішення Новопсковської районної ради від 10 грудня 2020 
року № 46/19 «Про передачу майна Новопсковського районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді із спільної власності територіальних громад Новопсковського 
району у комунальну власність територіальної громади Новопсковської селищної ради», 
розпорядження голови Новопсковської районної держаної адміністрації Луганської області 
від 02 грудня 2020 року № 561 «Про зміну місцезнаходження Новопсковського 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 
затвердження Положення про Новопсковський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) у новій редакції», з метою упорядкування 
повноважень у соціальній сфері 
зобов'яз ую:

1. Передати Білолуцькій селищній раді повноваження Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області у соціальній сфері в частині соціального захисту 
соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають 
у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем 
проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування, шляхом 
безоплатної передачі всіх прав та обов’язків засновника комунального закладу - 
Новопсковського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), ідентифікаційний код 21767243, місцезнаходження: 92303, Луганська область, 
Новопсковський район, смт Білолуцьк, вулиця Чернишової, будинок 1, організаційно- 
правова форма 430 (комунальна організація (установа, заклад) з 01 січня 2021 року.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Світлана СЛЮСАРЄВА


