
 

   

Україна 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   14     листопада 2014 року      № 399 

м. Знам`янка 

 

Про створення міської комісії  

з розгляду питань надання  

одноразової грошової допомоги  

постраждалим особам та особам,  

які переміщуються з тимчасово  

окупованої території України або  

району проведення антитерористичної  

операції 

 

 На виконання доручень заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації від 

28.10.2014 року № 1265/01-13 до листа Міністерства соціальної політики України від 

22.10.2014 року № 12297/0/14-14/081 «Про утворення місцевих комісій» та директора 

департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації від 

31.10.2014 року № 01-01/22/5432 з цього питання, з метою реалізації положень постанови 

Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 535 "Про затвердження Порядку 

використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової 

грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України або району проведення антитерористичної операції", 

керуючись  ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Створити міську комісію з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України або району проведення антитерористичної операції, та затвердити її склад 

згідно з  додатком.  

 

2. Затвердити Порядок роботи міської комісії з розгляду питань надання одноразової 

грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України або району проведення антитерористичної операції 

(додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покладаю на секретаря міської ради 

Адамович Н.А. 

 

 

        Міський голова      І.Крижановський 



 
                                                                                                                        

 

Додаток  

         до рішення виконавчого комітету  

                     Знам’янської міської ради 

                    від 14 листопада 2014 року № 399 

 

СКЛАД 

міської комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України або району проведення антитерористичної операції 

 
 

Голова комісії: 

 

Адамович Надія Анатоліївна   - секретар міської ради 

 

Заступник голови комісії: 

 

Волошина Алла Миколаївна   - начальник управління соціального захисту  

       населення Знам'янського міськвиконкому 

 

Секретар комісії: 

 

Канишева Оксана Анатоліївна  - головний спеціаліст - заступник головного  

      бухгалтера управління соціального захисту  

      населення Знам'янського міськвиконкому 

 

Члени комісії: 

 

Бобоша Валерій Іванович   - провідний фахівець Знам’янського МРВ  

      Управління ДСНС України у Кіровоградській   

      області  

 

Гречина Наталія Іванівна   - головний лікар комунального закладу  

      "Знам'янський районний центр первинної  

      медико-санітарної допомоги"  

 

Гулий Андрій Андрійович     - начальник Знам’янського МВ УМВС України в 

      Кіровоградській області 

 

Данільченко Юрій Володимирович  - начальник юридичного відділу Знам'янського  

      міськвиконкому 

 

Загородня Валентина Григорівна   - начальник відділу інформаційної діяльності та  

      комунікацій з громадськістю 

 

Іваськів Тетяна Анатоліївна   - начальник фінансового управління  

      Знам'янського міськвиконкому 

 

Карпук Лариса Дмитрівна     - начальник служби у справах дітей 

      Знам’янського міськвиконкому 

 

Козленко Ольга Олегівна       - завідувач Знам’янського районного сектору  

      Управління Державної міграційної служби  

      України в Кіровоградській області 

 

Компанієць Людмила Вікторівна   - директор Знам’янського міськрайонного центру 

      зайнятості 

 



 

 

Костікова Тетяна Миколаївна    - директор територіального центру соціального  

      обслуговування (надання соціальних послуг)  

      м. Знам'янка 

 

Котинська Тетяна Степанівна    - голова міської громадської організації  

      Товариства Червоного Хреста України  

      (за згодою) 

 

Муравський Ігор Борисович   - головний лікар Знам'янської ЦРЛ 

 

Попова Наталія Олександрівна   - начальник відділу освіти Знам’янського  

      міськвиконкому 

 

Пшеничний Дмитро Валентинович   - начальник ДПРЧ-18 Знам’янського МРВ  

      Управління ДСНС України у Кіровоградській  

      області 

 

Савельєв Ігор Миколайович   - заступник голови міської Спілки підприємців  

      (за згодою) 

 

Суслов Леонід Григорович     - начальник управління Пенсійного фонду  

      України в м. Знам’янка та Знам’янському районі  

 

Тимошенко Сергій Миколайович  - головний лікар ДЗ "Відділкова лікарня станції 

       Знам’янка" ДП "Одеська залізниця" 

 

Третьякова Катерина Володимирівна  - начальник відділу економічного розвитку,  

      промисловості, інфраструктури та торгівлі 

      Знам'янського міськвиконкому  

 

Філіпенко Сергій Іванович     - селищний голова смт. Знам’янка Друга 

 

 Коноваленко Наталія Іванівна   - начальник  Знам’янського УДКСУ України у  

                                                                           Кіровоградської області 
 

Шевченко Наталія Володимирівна   - начальник центру соціальних служб  для сім'ї,  

      дітей і  молоді Знам'янського міськвиконкому  

 

 

  

 

               Секретар виконкому                               Л.Меренкова   
                        

      

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

         рішенням виконавчого комітету  

                     Знам’янської міської ради 

                    від 14 листопада 2014 року № 399 

 

 

ПОРЯДОК 

роботи міської комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України або району проведення антитерористичної операції 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли в національній та 

іноземній валюті Мінсоцполітики від фізичних та юридичних осіб, резидентів і 

нерезидентів як благодійні внески, гранти та дарунки (далі - кошти) для надання 

одноразової грошової допомоги (далі - грошова допомога) постраждалим особам та 

особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району 

проведення антитерористичної операції, перебувають у складних життєвих 

обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково 

або повністю не має (не набула або втратила) здатність чи можливість самостійно 

піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті) (далі - 

постраждала чи внутрішньо переміщена особа). 

2. Міська комісія з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам (далі - міська комісія) має право в 

установленому порядку залучати до своєї роботи відповідних фахівців державних 

органів, представників громадських рад, громадських об’єднань та волонтерських 

організацій, що діють на території міста. 

3. Засідання міської комісії проводяться за необхідністю по мірі надходження заяв від 

постраждалих чи внутрішньо переміщених осіб. 

4. Для отримання грошової допомоги постраждала чи внутрішньо переміщена особа 

звертається до управління соціального захисту населення Знам'янського 

міськвиконкому за місцем реєстрації проживання або фактичним місцем перебування 

з відповідною заявою, в якій зазначає причини необхідності надання їй грошової 

допомоги та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі. 

      До заяви додаються документи, визначені Порядком використання коштів, що 

надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 535. 

5. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому після 

надходження заяви про надання грошової допомоги перевіряє правильність 

оформлення заяви, достовірність викладених у ній відомостей про заявника та 

наявність необхідних документів, приймає заяву та додані до неї документи і 

проводить перевірку щодо отримання особою грошової допомоги раніше. 

6. У разі, коли особа раніше не отримувала грошової допомоги, управління соціального 

захисту населення Знам'янського міськвиконкому передає заяву та додані до неї 

документи до міської комісії. 

7. У разі, коли особа раніше отримувала грошову допомогу, управління соціального 

захисту населення Знам'янського міськвиконкому повертає їй подані документи та 

повідомляє про відмову у наданні грошової допомоги у зв’язку з тим, що така 

допомога надається лише один раз. 

8. Міська комісія за результатами розгляду поданих документів приймає рішення про 

доцільність надання грошової допомоги, її розмір або відмову у наданні грошової 

допомоги щодо кожної особи, яка подала заяву про отримання грошової допомоги. 



9. Рішення міської комісії приймаються більшістю голосів її затвердженого складу та 

оформляються протоколом, у якому зазначається список осіб, яким може бути надана 

грошова допомога (далі - отримувачі), та її розміри, а також список осіб, яким у 

наданні грошової допомоги відмовлено з обґрунтуванням відмови щодо кожної такої 

особи. 

10. Міська комісія складає реєстр отримувачів (далі - реєстр). 

11. Протокол засідання міської комісії та реєстр підписуються усіма членами міської 

комісії, присутніми на її засіданні. 

12. Витяг з протоколу засідання міської комісії надається під розписку (або надсилається 

поштою) особам, щодо яких прийнято рішення про відмову у наданні грошової 

допомоги, управлінням соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому. 

13. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому подає 

щомісяця 1 і 15 числа реєстри до департаменту соціального захисту населення 

Кіровоградської облдержадміністрацій для вчинення подальших дій, визначених у 

Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для 

надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення 

антитерористичної операції, затвердженим ПКМУ від 01.10.2014 року № 535. 

14. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому: 

- перераховує грошову допомогу на особові рахунки отримувачів, відкриті у 

банківських установах, протягом трьох робочих днів з дня надходження коштів від 

департаменту соціального захисту населення Кіровоградської 

облдержадміністрацій; 

- подає звіт департаменту соціального захисту населення Кіровоградської 

облдержадміністрацій про суму перерахованої грошової допомоги на особові 

рахунки отримувачів, відкриті у банківських установах, до 10 числа місяця, що 

настає за звітним періодом. 
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