
            

 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

Рішення 

від   13   серпня 2015 року                             № 249 

 

м. Знам`янка 

 

Про внесення змін та доповнень  

до   Положення про міську комісію  

«Турбота і милосердя», затвердженого  

рішенням виконавчого комітету  

від  12 червня 2015 року № 191 

 

 

Керуючись ст.34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

     1.Внести зміни та доповнення  до  Положення  про міську комісію «Турбота і 

милосердя », затвердженого рішенням виконавчого комітету від 12 червня 2015 року № 

191 «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": 

 додаток 2  Положення про міську комісію "Турбота і милосердя" викласти в 

новій редакції (додається). 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами   

міськвиконкому Л.Меренкову. 

 

 

 

 

Міський голова І.Крижановський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради 

від  13  серпня 2015 року № 249 
 

 

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;  

 на відшкодування лікування важкохворих дітей віком до 18 років та (або) 

оплату медичних препаратів у вигляді перерахунку  коштів на розрахункові 

рахунки медичних закладів усіх форм власності, при наявності 



підтверджуючих документів, у розмірі  до 5000,00 грн.; 

 при необхідності оперативного втручання, онкохворим, у випадках 

термінового лікування  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 8.7 - 8.9 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.            


