
Проект

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРЕТЯ СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
 

від 19 лютого 2021 року
село Нижня Сироватка

Про утворення комісії з розгляду
питань щодо звільнення від плати
за надання соціальних послуг
 комунальною установою 
« Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статтею  28  п.7  Закону  України  «Про  соціальні  послуги», п.21
Порядку  надання  соціальних  послуг,  затвердженим  Постановою  Кабінету
Міністрів України від 1.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних
послуг», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №
1417  «Деякі  питання  діяльності  територіальних  центрів  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  та  з  метою  недопущення
погіршення  якості  надання  соціальних  послуг  мешканцям  громади,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:
            1. Утворити комісію з розгляду питань щодо звільнення  від  плати за
надання  соціальних  послуг  комунальною  установою  «Центр  надання
соціальних  послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської   області»  (далі  -  Комісія)  як  консультативно-дорадчий  орган
Нижньосироватської сільської ради та затвердити її склад (Додаток № 1).
2.  Затвердити Положення про Комісію (Додаток №2).
3. Установити, що у разі персональних змін у складі комісії, або відсутності
осіб, які входять до її складу, в зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших
причин,  особи,  які  виконують  їх  обов’язки,  входять  до  складу  комісії  за
посадами. 
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з
питань  освіти,  культури,  фізкультури  та  спорту,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту Нижньосироватської сільської ради.

Сільський голова                                                           Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1
 до рішення 3 сесії 8 скликання

Нижньосироватської сільської ради 
від 19.02.2021 р. «Про утворення 
комісії з розгляду питань щодо 
звільнення від плати за надання 
соціальних послуг комунальною 
установою « Центр надання 
соціальних послуг 
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської 
області»

СКЛАД
Комісії з розгляду питань щодо звільнення від плати 

за надання соціальних послуг комунальною установою 
«Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської  області».

Суспіцин
Вячеслав Юрійович

Войтенко
Олена Миколаївна

- сільський  голова  Нижньосироватської
сільської ради, голова комісії

-  начальник  відділу  соціального  захисту
населення  Нижньосироватської  сільської
ради, заступник голови комісії

Якименко
Алла Олександрівна

Бойчин                             
Володимир Михайлович

- фахівець  із  соціальної  роботи  комунальної
установи «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського
району Сумської області», секретар комісії

-головний  лікар  КНП  «Центральна  АЗПСМ
с.  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської
сільської ради, член комісії

Гончаренко
Валентина Миколаївна

Дідусенко
Олена Володимирівна

-

-

директор  комунальної  установи  «Центр
надання  соціальних  послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського
району Сумської області», член комісії

-  спеціаліст  ІІ  категорії  Нижньосироватської
сільської ради, член комісії



Костюк
Ірина Євстахіївна

Проценко
Юля Петрівна

Обозна
Олена Олександрівна

-  начальник  відділу  –  головний  бухгалтер
планово-фінансового  та  економічного
розвитку Нижньосироватської сільської ради,
член комісії

- --  керуюча  справами  (секретар)  виконавчого
комітету Нижньосироватської сільської ради,
член комісії

-  спеціаліст  загального  відділу
Нижньосироватської  сільської  ради,  член
комісії

Секретар сільської ради                                               

                                 
                                Ольга КЛИМЕНКО                          



Додаток 2
до рішення 3 сесії 8 скликання 
Нижньосироватської сільської ради 
від 19.02.2021 р. «Про утворення 
комісії з розгляду питань щодо 
звільнення від плати за надання 
соціальних послуг комунальною 
установою « Центр надання 
соціальних послуг 
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської 
області»

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з розгляду питань щодо звільнення від плати 
за надання соціальних послуг комунальною установою 

«Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської  області».

                                            І. Загальні положення.

           1. Цим положенням визначається порядок створення та діяльності
Комісії з розгляду  питань щодо звільнення від плати за надання соціальних
послуг  комунальною  установою  «Центр  надання  соціальних  послуг
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської   області»
(далі - Комісія). 

 Комісія  є  консультативно-дорадчим  органом,  який  утворюється
рішенням сесії Нижньосироватської сільської ради.

2. Комісія у  своїй  діяльності  керується  Конституцією України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про  соціальні  послуги», Порядком  надання  соціальних  послуг,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1.06.2020 № 587
«Про  організацію  надання  соціальних  послуг»,  Постановою  Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності
територіальних  центрів  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) 

3. Метою роботи  Комісії  є  розгляд  заяв  громадян,  які  потрапили в
складні  життєві  обставини,  щодо  звільнення  їх  від  плати  за  надання
соціальних послуг.   

4.  Керівництво  комісією  здійснює  голова  Нижньосироватської
сільської ради.

5. Комісія утворюється рішенням сесії Нижньосироватської сільської
ради. Члени Комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.

ІІ. Завдання та функції Комісії

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


1. Розгляд заяв громадян, які потрапили в складні життєві обставини,
в  зв’язку  з  похилим  віком,  інвалідністю,  хворобою  (з  числа  осіб
працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не
більш  як  чотири  місяці),  які  не  здатні  до  самообслуговування,  що
потребують  надання  соціальних  послуг  комунальною  установою  «Центр
надання  соціальних  послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району Сумської  області».

2. Прийняття рішення про звільнення (відмову у звільнені) від плати
за надання соціальних послуг зазначеною установою.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
 2.1. Звільняти громадян, які потрапили в складні життєві обставини, в

зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою (з числа осіб  працездатного
віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири
місяці),  які  не  здатні  до  самообслуговування,  що   потребують  надання
соціальних  послуг  комунальною  установою  «Центр  надання  соціальних
послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області».

 2.2.  Перевіряти  відомості,  надані  заявником,  щодо  необхідності
звільнення його від зазначеної плати. 

3.  Комісія  діє  на  підставі  та  у  порядку,  передбачених  чинним
законодавством,  та  ґрунтується  на  принципах  соціальної  справедливості,
прозорості.

ІІІ. Порядок роботи Комісії
1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.
2.  Засідання  Комісії  скликається  за  необхідності  і  є  правомочним,

якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від її загального складу.
3. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом

відкритого голосування.
У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.
4. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма

членами, присутніми на засіданні Комісії.
5. Усі  питання,  які  вирішує  Комісія,  розглядаються  в  порядку

черговості надходження документів до Комісії.
6. На  засідання  Комісії  можуть  запрошуватися  представники

громадських організацій. 
IV. Організація роботи Комісії

1. Голова Комісії:
   1.1.Проводить засідання Комісії; 
   1.2.Визначає функції кожного члена Комісії.
2.  У  разі  відсутності  голови  Комісії,  його  обов’язки  здійснює

заступник  голови  Комісії,  за  відсутності  секретаря  Комісії  тимчасово



виконувати  його функції голова Комісії доручає іншому члену Комісії, який
обирається присутніми на засіданні членами Комісії. 

3. За  рішенням  голови  Комісії  можуть залучатися  у  встановленому
порядку службові (посадові) та інші особи для надання консультацій. 

4. Секретар Комісії:
4.1. Скликає і організовує роботу Комісії, інформує членів Комісії про

 місце і час проведення засідань; 
4.2. Готує матеріали до засідання Комісії; 
4.3. Оформлює протоколи засідань Комісії.
4.4.  Забезпечує  зберігання  усіх  матеріалів  та  документів  роботи

комісії.
5. Члени  Комісії  мають право: 
5.1.Брати участь у всіх засіданнях  Комісії та  прийнятті рішень;
5.2.Ознайомлюватися  з  усіма  матеріалами,  що  повинні  бути

розглянуті на засіданнях Комісії; 
5.3.На долучення до протоколів засідань Комісії своєї окремої думки,

яка повинна бути оформлена письмово. 
V. Порядок прийняття рішень

1. Комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви від
громадянина про звільнення від плати за надання соціальних послуг приймає
рішення про звільнення від плати або відмову . 

2. Рішення комісії є підставою для звільнення громадян від  плати за
надання  соціальних  послуг  комунальною  установою  «Центр  надання
соціальних  послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області».

3. Комісія повідомляє заявника про звільнення від плати за надання
соціальних послуг або відмову. 

4. Комісія взаємодіє з підприємствами, установами та організаціями,
які ведуть свою діяльність на території Нижньосироватської громади. 

Секретар сільської ради                                               

                                         
                                Ольга КЛИМЕНКО                              


