
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
                                                                                                                             

РІШЕННЯ 

ІІІ (позачергової) сесії міської ради VIІI  скликання 
 

від 10 грудня 2020 року  № 10                                                             

          м. Шепетівка     

 

Про затвердження Положення про комісію з 

питань надання одноразової грошової 

допомоги малозабезпеченим мешканцям 

Шепетівської міської територіальної громади 

та її складу 

 

 

З метою забезпечення матеріальної підтримки  окремих категорій малозахищених 

верств населення Шепетівської міської територіальної громади, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань надання  одноразової грошової  допомоги 

малозабезпеченим мешканцям Шепетівської міської територіальної громади (додаток 1).  

 2. Затвердити склад комісії з питань надання  одноразової грошової  допомоги 

малозабезпеченим мешканцям Шепетівської міської територіальної громади (додаток 2). 

3. Рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 10.03.2016 року № 7                                 

«Про затвердження Положення про комісію з питань надання одноразової грошової 

допомоги малозабезпеченим мешканцям м. Шепетівки та її складу» вважати таким, що 

втрачає чинність.  

4. Контроль за виконанням покласти на керуючого справами виконавчого комітету                   

Білас Н.І., постійну комісію з питань охорони здоров`я, соціального захисту населення, 

освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М.) та постійну 

комісію з питань соціально-економічного розвитку громади,  бюджету та фінансів (голова 

комісії Олійник Г.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

              Додаток 1 

до рішення  ІІІ (позачергової) сесії   

міської ради VIІІ скликання 

від 10.12.2020р. № 10 
 

 

Положення 

 про комісію з питань надання  одноразової грошової  допомоги малозабезпеченим 

мешканцям Шепетівської міської територіальної громади 

 

  1. Загальні положення 
1.1. Комісія з питань надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим  мешканцям 

Шепетівської міської територіальної громади створюється для визначення доцільності 

надання та розміру одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

1.2.  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України  “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Порядком про надання одноразової грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям Шепетівської міської територіальної громади, цим 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

1.3.  Склад комісії затверджується рішенням сесії міської ради. 
 

  2. Завдання, права та обов'язки Комісії 

2.1. Основними завданнями Комісії є: 

- розгляд  заяв та документів про надання одноразової грошової допомоги далі:(допомога); 

- прийняття рішення про надання  або відмову у наданні допомоги. 

2.2. Комісія має право: 

- проводити вибіркові перевірки достовірності наданої заявником інформації та   обстеження 

матеріально-побутових, соціальних умов проживання; 

- приймати рішення про відмову у наданні допомоги у разі невідповідності поданих   

документів вимогам нормативно-правових актів, або поданні заявником пакету  документів 

не у повному обсязі. 

2.3.  Комісія зобов'язана: 

- дотримуватись ліміту коштів визначених у міському бюджеті для надання  допомоги 

відповідно до вимог ст..48 Бюджетного Кодексу;  

- бути неупередженою при розгляді заяв та документів; 

- забезпечувати своєчасний розгляд заяв та прийняття рішень. 
 

  3. Організація роботи Комісії 

3.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру  необхідності 

та термінів розгляду заяв,  з врахуванням вимог ЗУ «Про звернення  громадян». 

3.2. Комісію очолює голова, який здійснює керівництво роботою Комісії.  

Заступник голови Комісії виконує функції голови Комісії у разі його відсутності. 

Секретар Комісії відповідає за організацію підготовки та проведення засідань Комісії, веде 

протокол та виконує інші доручення, пов'язані з організацією та  проведенням засідань. 

3.3  Засідання вважається правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 2/3   

членів Комісії від загального складу.  

3.4. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального 

складу учасників  засідання Комісії та оформляється протоколом.  

3.5. Робота, пов’язана з підготовкою документів на розгляд комісії, проектів розпоряджень 

міського голови (рішень сесії)  на виплату допомоги, повідомлення заявника про надання або 

відмову в наданні допомоги покладається на секретаря комісії. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                             Наталія БІЛАС 
 

Секретар міської ради                                                                                      Роман ВОЗНЮК 

                                                                                                                                                                



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

              Додаток 2 

до рішення  ІІІ (позачергової) сесії   

міської ради VIІІ скликання 

від 10.12.2020р. № 10 

 

Склад комісії 

з питань надання  одноразової грошової  допомоги малозабезпеченим  

мешканцям Шепетівської міської територіальної громади  

 

 

Бузиль Віталій Володимирович    – міський голова, голова комісії; 

 

Білас Наталія Іванівна           – керуючий справами виконавчого комітету, заступник   

голови  комісії; 

 

Воронюк Іванна Олександрівна     – спеціаліст I категорії по розгляду заяв і скарг     

загального відділу виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради, секретар комісії. 

                                 

Члени комісії: 

 

Градомський Віталій Валентинович – головний лікар КЗ «Шепетівський Центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради; 

 

Дрищ Василь Олексійович            – начальник фінансового управління Шепетівської міської    

ради; 

 

Олійник Григорій Васильович  – голова постійної комісії з питань соціально- 

економічного розвитку громади, бюджету та фінансів;     

директор ПП «Фенікс Дент»; 
 

Собчук Наталія Миколаївна  – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я,  

соціального захисту населення, освіти, культури, 

молодіжної політики та спорту; директор Шепетівської 

загальноосвітньої школи І-ІII ступенів №1                                     

ім. М.Островського Хмельницької області; 
 

Савчук Валентина Миколаївна  – депутат міської ради, головний лікар КНП «Шепетівська  

центральна районна лікарня» Шепетівської районної ради. 
 

 
 

 

 

  Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                          Наталія БІЛАС 

 

 

 Секретар міської ради                                                                                   Роман ВОЗНЮК  

                                                                         

 

 

 

 


