
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

Рішення 

від 12 червня 2015 року                                     № 191 

м. Знам`янка 

 

Про внесення змін до рішення 

виконкому від 11 квітня 2014 

року № 161 "Про 

затвердження в новій редакції 

складу та Положень постійних 

комісій, координаційних рад, 

робочих груп виконавчого  

комітету" 

 

На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 

року № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 

та рідкого пічного побутового палива", від 6 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення 

державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування", від   

30 жовтня 2014 року № 623 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора", від         

28 лютого 2015 року   № 106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій", 

Закону України від 19.05.2015 року № 454-VIII "Про внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо 

соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні 

ділянки", у зв'язку з іншими змінами в чинному законодавстві та кадровими змінами, 

керуючись ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від         

11 квітня 2014 року № 161 та затвердити в новій редакції Положення та склади 

постійних комісій, координаційних рад, робочих груп виконавчого комітету згідно 

з додатками: 

 додаток 1 -  склад комісії по наданню державної адресної соціальної 

допомоги населенню міста; Положення про комісію по наданню державної 

адресної соціальної допомоги населенню міста (додаються); 

 додаток 2- склад міської комісії "Турбота і милосердя"; Положення про 

міську комісію "Турбота і милосердя" (додаються). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

 

Міський голова І.Крижановський 
 

 



ДОДАТОК 1 

до рішення виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради 

від  12 червня 2015 року № 191 

 

СКЛАД 

комісії по наданню державної адресної соціальної допомоги населенню міста 

 

Голова комісії: 

 

Заруцький Андрій Анатолійович  - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

 

Заступник голови комісії: 

Волошина Алла Миколаївна  - начальник управління соціального захисту 

населення Знам'янського міськвиконкому 

(УСЗН) 

 

Секретар комісії: 

Гусятинська Катерина Вікторівна  - державний соціальний інспектор УСЗН 

 

Члени комісії: 

Данільченко Юрій Володимирович 

 

 

Карпук Лариса Дмитрівна 

- начальник юридичного відділу 

міськвиконкому 

 

- начальник відділу у справах дітей 

міськвиконкому 

 

Компанієць Людмила Вікторівна - директор Знам’янського міськрайонного 

центру зайнятості 

 

Костюкевич Лілія Вікторівна - заступник начальника УСЗН - начальник 

Центру соціальних та компенсаційних 

виплат  

  
Луценко Ірина Миколаївна 

 

- головний економіст відділу доходів, 

економічного аналізу та фінансування 

галузей фінансового управління 

міськвиконкому 

 

Маніна Наталія Олександрівна  - головний спеціаліст відділу прийому 

громадян та прийняття рішень  УСЗН  

 

Оврашко Сергій Петрович - начальник відділу персоніфікованого 

обліку УСЗН  

 

Солодка Оксана Анатоліївна  

 

 

Шевченко Наталія Володимирівна 

- головний державний соціальний 

інспектор УСЗН 

 

- директор центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

 

 

Секретар виконкому     Л. Меренкова 



ЗАТВЕРДЖЕНО : 

рішенням виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради 

від  12 червня 2015 року № 191 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію по наданню державної адресної соціальної допомоги населенню міста 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. З метою вирішення питань по наданню населенню державних адресних 

соціальних допомог та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, електроенергії, 

малозабезпеченим сім'ям утворюється комісія при міськвиконкомі. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, 

Постановами КМУ, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови 

Кіровоградської облдержадміністрації, наказами директора департаменту соціального 

захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації, рішеннями виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими 

документами. 

 

2. Призначення державної адресної соціальної допомоги 

 

 В окремих випадках за рахунок бюджетних коштів, передбачених для надання 

субсидії, державних допомог, виходячи із конкретних обставин, які склалися у громадян, 

адресна соціальна допомога може призначатись за рішенням комісії. 

 Комісія розглядає заяви громадян про призначення субсидії на житлово-комунальні 

послуги, тверде та рідке пічне побутове паливо, скраплений газ, електроенергію, виходячи 

з конкретних обставин, які склалися у громадян, зазначених у відповідних пунктах 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848 «Про спрощення 

порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива» (зі змінами та доповненнями). 

В  окремих  випадках  за  рахунок  коштів,  передбачених  для надання  субсидій,  

виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися управлінням соціального 

захисту  населення непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу 

житла за рішенням комісії. Рішення  про  призначення (непризначення) субсидій у таких   

випадках   приймається   на   підставі   акта   обстеження матеріально-побутових  умов  

сім'ї  і  переглядається у разі зміни складу  осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, 

працевлаштування таких  осіб  або  виникнення в них інших джерел доходів. 

Управління соціального захисту населення може призначати субсидію, за рішенням 

комісії як виняток, на   підставі   акта   обстеження матеріально-побутових  умов  сім'ї, у 

разі якщо: 

 будь-хто   із   зареєстрованих  у  житловому  приміщенні (будинку) осіб (осіб, які 

фактично проживають), яким нараховується плата  за  житлово-комунальні  

послуги,  протягом 12 місяців перед зверненням  за  призначенням  субсидії  

(призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, 

квартири (будинку), автомобіля,    транспортного   засобу   (механізму),   

будівельних матеріалів,  інших  товарів  довгострокового  вжитку  або  оплатив 

послуги  з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного   

засобу  (механізму),  телефонного  (в  тому  числі мобільного)  зв'язку,  крім  

житлово-комунальних  послуг  у  межах соціальної  норми  житла  та  соціальних  

нормативів  користування житлово-комунальними  послугами  та медичних послуг, 



пов'язаних із забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на  дату  купівлі 

(оплати) перевищує 50 тис. гривень; 

 під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства  

державним  соціальним  інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу 

зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб  (осіб, які фактично 

проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні  послуги,  має 

додаткові джерела для існування, не  зазначені  у  декларації  про  доходи  та  

майно  (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; 

працює без оформлення  трудових  відносин  у  встановленому  порядку; отримує 

дохід  від  утримання  худоби,  птиці,  інших  тварин,  дохід  від народних  

промислів,  використання  наявної  сільськогосподарської техніки, вантажної 

машини, мікроавтобуса тощо); 

 іншій   особі, зареєстрованій   у   житловому   приміщенні   (будинку),  а  також 

індивідуальним   забудовникам,   будинки   яких   не   прийняті  в експлуатацію,    

але    які    сплачують    вартість   одержуваних житлово-комунальних  послуг; 

 обсяг  споживання  води,  газу, електроенергії вимірюється     індивідуальними    

засобами    обліку, субсидія  розраховується  виходячи  з  кількості  зареєстрованих 

у житловому приміщенні  (будинку)  осіб,  які  фактично в ньому проживають.  Під 

час прийняття рішень  у  таких  випадках  враховується  наявність документів, що 

підтверджують  тимчасову  відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, 

довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-

територіальній   одиниці   у  зв'язку  з  роботою, лікуванням,  навчанням,  

довготривалим  відрядженням,  відбуванням покарання,  довідок про оплату 

житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку). 

 Якщо громадяни довгостроково перебувають на обліку в центрі зайнятості, як такі, 

що шукають роботу, субсидія або державна допомога малозабезпеченим сім'ям повторно 

надаватиметься їм лише за умови, якщо за інформацією центру зайнятості вони не 

порушували законодавство про зайнятість в частині сприяння своєму працевлаштуванню.  

Комісія розглядає заяви на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям, у складі 

яких є інвалід, або виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти 

навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-

технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років) або виникла неможливість отримання будь-яких джерел для 

існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї. 

 Державна соціальна допомога не призначається, коли:  

 працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не 

навчаються у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладах І-ІV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю 

звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в 

установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів 

зайнятості    не   порушують   законодавство    про   зайнятість щодо сприяння 

своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними 

трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, 

визначеному у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не 

більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за 

інвалідами І гр. або дітьми - інвалідами віком до 18 років, а також за особами, 

які досягли 80-річного віку); 

 з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, а 

також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за 

наданням допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час 

звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї; 

 у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) 

за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м. на одного члена сім'ї 



та додатково 10,5 кв. м. на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного 

засобу (механізму). 

Державна соціальна допомога може призначатися без зменшення її розміру на 

підставі рішення комісії. Рішення  про  призначення  соціальної  допомоги  в  таких 

випадках приймається на  підставі акту обстеження  матеріально-побутових умов сім'ї. 

 Комісія розглядає письмові заяви громадян пільгових категорій щодо надання їм 

пільг за незареєстрованим місцем проживання. Виходячи з конкретних обставин, які 

склалися у пільговика, на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, 

комісія приймає рішення щодо внесення в ЄДАРП інформації про фактичне місце 

проживання, надання дозволу організаціям-надавачам послуг й управлінню соціального 

захисту населення надавати пільги за фактичним місцем проживання. 

 Контроль за цільовим використанням коштів одноразової допомоги при народженні 

дитини здійснює Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськвиконкому, за 

цільовим використанням коштів при усиновленні дитини  - служба у справах дітей 

міськвиконкому, відповідно  до пунктів 13 та 42 постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2001 року № 1751. 

Виплата державної одноразової допомоги при народженні дитини та допомоги при 

усиновленні дитини припиняється відповідно до вимог п.13 постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001 р. № 1751 "Про затвердження порядку призначення і виплати 

допомоги сім’ям з дітьми".   

У разі встановлення  факту  нецільового  використання  коштів вищезазначені 

структурні підрозділи міськвиконкому подають начальнику управління соціального 

захисту населення пропозиції щодо припинення її виплати.  

При прийнятті комісією рішення про припинення виплати допомоги секретар комісії 

письмово інформує про це відповідні структурні підрозділи міськвиконкому та 

отримувача допомоги у 3-денний термін.  

 

3. Прийом та оформлення документів і організація роботи комісії 

 

Заяви громадян подаються на ім'я голови комісії і реєструються в спеціальному 

журналі. 

Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. 

Кількісний та персональний склад комісії затверджується виконавчим комітетом міської 

ради. 

Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії. Діловодство здійснює 

секретар комісії, який відповідає за якісне ведення документації, підготовку матеріалів до 

засідання комісії, їх зберігання та  облік.  

Організаційною формою роботи є засідання, які проводяться за рішенням голови 

комісії щопонеділка кожного місяця, згідно з планом роботи. 

Засідання комісії є правомірними, якщо на них присутні не менше двох третин її 

складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів її членів, присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. При 

необхідності на засідання можуть запрошуватись особи, причетні до розгляду питань, що 

належать до компетенції комісії. 

Рішення комісії оформлюється протоколом і підписується головою та секретарем 

комісії, а в разі відсутності голови, його заступником. 

Комісія має право за вимогою отримати інформацію від підприємств, установ, 

організацій та приватних підприємців в частині, що стосується правильності надання 

довідок для призначення субсидії чи адресної допомоги. 

 

 
 

 

 

 



ДОДАТОК  2 

до рішення виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради 

від  12 червня 2015 року № 191 

 

СКЛАД 

міської комісії "Турбота і милосердя" 

 

Голова комісії: 

Заруцький Андрій Анатолійович   - заступник міського голови з питань  

       діяльності виконавчиих органів 

 

Заступник голови комісії: 

Волошина Алла Миколаївна                             -  начальник управління соціального  

       захисту населення Знам'янського  

       міськвиконкому (УСЗН) 

 

Секретар комісії: 

Таран Юлія Володимирівна                 -  заступник директора територіального             

      центру соціального обслуговування 

      (надання соціальних послуг) м.Знам’янка 

 

Члени комісії: 

 

Бабійчук Ганна Олексіївна                               -  голова ради міської організації  

       ветеранів України (за згодою) 

 

Білоградова Надія Сергіївна                     - головний спеціаліст УСЗН  

 

Костікова Тетяна Миколаївна                               - директор територіального центру 

       соціального обслуговування (надання 

       соціальних послуг) м.Знам’янка 

 

Лепетко Олена Миколаївна                          - заступник начальника фінансового  

       управління міськвиконкому 

 

Оврашко Сергій Петрович                              - начальник відділу персоніфікованого  

       обліку УСЗН 

 

 

 

       Секретар виконкому     Л.Меренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради 

від  12 червня 2015 року № 191 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про міську комісію “Турбота і милосердя” 

1. Міська комісія "Турбота і милосердя" є постійно діючим органом, створеним для 

вирішення питань соціальної підтримки, надання грошової та натуральної адресної 

допомоги малозабезпеченим верствам населення - жителям міста Знам’янки,       

смт. Знам’янка Друга, селища Водяне.                                             

2. Міська комісія "Турбота і милосердя" утворюється виконавчим комітетом міської  

ради.  

3. У своїй діяльності міська комісія "Турбота і милосердя” керується Конституцією 

України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, постановами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями 

обласної і міської рад, міськвиконкому, розпорядженнями міського голови, а також 

цим Положенням.    

4. Основними завданнями комісії є:               

- залучення  підприємств, установ, організацій до надання натуральної, грошової  

допомоги ветеранам, інвалідам, малозабезпеченим громадянам міста; 

- надання матеріальної допомоги потребуючим громадянам.                  

5. Комісія має право:  

- розглядати хід виконання заходів міських програм, що стосуються питань 

соціального захисту населення;  

- заслуховувати інформації від підприємств, установ, організацій міста щодо 

надання соціальної підтримки, допомоги ветеранам, інвалідам і 

малозабезпеченим громадянам міста;    

- розглядати заяви та приймати рішення щодо надання матеріальної допомоги; 

- запрошувати на свої засідання працездатних дітей, які ухиляються від догляду 

за своїми непрацездатними батьками; 

- вирішувати інші питання, що належать до її компетенції.      

6. Сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції (далі - АТО), 

військовослужбовців і поранених учасників АТО матеріальна допомога 

надається 1 раз на рік з обласного бюджету у розмірах, визначених обласною 

Комплексною програмою соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки, затвердженою рішенням 

Кіровоградської обласної ради від 19.09.2014 року № 650. 

7. Окремим категоріям громадян у разі звернення до депутата обласної ради 

матеріальна допомога на лікування, вирішення соціально-побутових проблем 

тощо надається 1 раз на рік в межах видатків обласного бюджету на зазначену 

мету на відповідний рік згідно з помісячним розписом. 

8. Матеріальна допомога з міського бюджету надається 1 раз на рік: 

 в разі надзвичайної ситуації (пожежа, затоплення помешкання, аварійний стан 

житла, інше) - у розмірі до 1000,00 грн. при наявності підтверджуючого 

документа, наданого відповідною організацією чи підприємством за підписом 

керівника; 

 при необхідності оперативного втручання, онкохворим, у випадках термінового 

лікування дітей у віці до 16 років, в ситуаціях, де є загроза життю, - у розмірі до 

500,00 грн. при наявності довідки лікарняної установи; 

 при необхідності зубопротезування - у розмірі до 200,00 грн. при наявності 

довідки зі стоматологічної поліклініки;   



 особам, звільненим з місць позбавлення волі, - у розмірі до 150,00 грн.; 

 для вирішення соціально-побутових  питань - у розмірі до 200,00 грн.; 

 членам сімей загиблих учасників АТО - у розмірі 2000,00 грн. при наявності 

підтверджуючих документів; 

 учасникам АТО, які отримали поранення, контузії, каліцтва, травми під час 

виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) у зоні 

проведення АТО - у розмірі до 1000,00 грн. на підставі підтверджуючих 

документів; 

 учасникам АТО, які потребують матеріальної підтримки,  у розмірі до  300,00 

грн. на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання 

заявника. 

9. Підставою для надання матеріальної допомоги з міського бюджету є письмова 

заява громадянина та його матеріальний стан, якщо середньомісячний сукупний 

дохід заявника за три місяці, які передували зверненню, не перевищує 2-х 

прожиткових мінімумів категорійної особи, у разі виключення - конкретна 

ситуація, яка склалася в сім'ї. Підтвердженням цього може бути довідка лікарняної 

установи або акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника. 

Винятком є особи, зазначені у підпунктах 8.6 - 8.8 пункту 8 Положення.  

10. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох 

третин її складу. 

11. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру 

потреби, але не рідше 1 разу на місяць. 

12. Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.    

13. Рішення комісії оформляється протоколом і підписується головою та секретарем 

комісії. 

14. У разі відсутності голови міської комісії його обов'язки виконує заступник голови 

міської комісії. 

15. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює 

управління соціального захисту населення.            

 

 

 

      
          
 

 

 

 

 


