
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

          від 19.03.2021року  №64

Про створення комісії з питань 
прийняття рішень про надання 
соціальних послуг 

Для забезпечення надання соціальних послуг громадянам Збаразької міської громади,
відповідно до Законів України „Про соціальні послуги”,  „Про соціальну роботу з сім’ями,
дітьми  та  молоддю”,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  01.06.2020  №  587  «Про
організацію надання соціальних послуг»,   від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності
центрів надання соціальних послуг», керуючись підпунктом 21 пункту б) частини першої, ч.
4  ст.  34,   ст.  40  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконавчий
комітет Збаразької міської ради 

В И Р І Ш И В :
1. Утворити комісію з питань прийняття рішень про надання соціальних послуг (далі

- комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1.
2. Затвердити Положення про діяльність комісії згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням цього рішення доручити заступникові голови міської ради

з питань діяльності виконавчих органів ради Володимиру БОГАЙЧУКУ.

Збаразький міський  голова                                    Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

       

                                                                               
                                                                              Додаток №1 до
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СКЛАД
комісії  з  питань прийняття рішень 

про надання соціальних послуг 

БОГАЙЧУК
Володимир Григорович

- заступник  голови  Збаразької  міської  ради  з  питань
діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

ХОДИНЧАК
Ганна Петрівна

- начальник  відділу  охорони здоров’я  та  соціального
захисту міської ради, заступник голови комісії

ЛІНКЕВИЧ
Віра Ігорівна

- спеціаліст  сектору  соціального  захисту  відділу
охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької
міської ради, секретар комісії

Члени комісії:
БУЧИНСЬКА

Ірина Василівна
- завідувач  відділення  соціальної  допомоги  вдома

Збаразького  районного  комунального
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Збаразької міської ради

КІНДРАТЮК
Оксана Ярославівна

- завідувач  сектору  соціального  захисту  відділу
охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької
міської ради

КОП’ЯК
Галина Маркіянівна

- заступник  директора-начальник  відділу  Збаразького
центру соціальних служб

МАЗЯР 
Наталія Євгенівна

- спеціаліст І категорії з питань правового забезпечення
Збаразької міської ради

ФРИДЕЛЬ
Валентина Миколаївна

- головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового
управління Збаразької міської ради

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                              О.А.Присяжнюк

                                                      Додаток № 2
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Положення про діяльність комісії з  питань прийняття рішень 
про надання соціальних послуг 

1. Загальні положення.
1.1.  Комісія  з   питань  прийняття  рішень  про  надання  соціальних  послуг  (далі  –

комісія)  утворюється  виконавчим  комітетом  Збаразької  міської  ради  шляхом  прийняття
відповідного  рішення   і  діє  при  виконавчому  комітеті  для  вирішення  питань  надання
соціальних послуг.

1.2.  У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України,
актами  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  цим  Положенням  та  іншими
нормативно-правовими актами.

1.3. Комісію очолює заступник голови міської ради з питань діяльності виконавчих
органів  ради,  який  являється  головою  комісії.  Заступником  голови  комісії  є  начальник
відділу  охорони  здоров’я  та  соціального  захисту  міської  ради,  який  виконує  обов’язки
голови комісії у разі його відсутності.

2. Завдання та повноваження комісії.
2.1.  Основним завданням комісії  є  розгляд  заяв  про  надання  соціальних  послуг  і

пакета  документів,  що  додаються  до  них,  відповідно  до  Порядку організації  надання
соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №
587 та прийняття рішень про надання соціальних послуг.

2.2.  Комісія  уповноважена  приймати  рішення  про  надання  соціальних  послуг
отримувачам:

1) на безоплатній основі: 

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам,  які  постраждали  від  торгівлі  людьми  і  отримують  соціальну  допомогу
відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від
домашнього  насильства  або  насильства  за  ознакою  статі,  дітям  з  інвалідністю,  особам  з
інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з
їх  числа  віком до 23 років,  сім’ям опікунів,  піклувальників,  прийомним сім’ям,  дитячим
будинкам  сімейного  типу,  сім’ям  патронатних  вихователів,  дітям, яким  не  встановлено
інвалідність,  але  які  є  хворими на  тяжкі  перинатальні  ураження  нервової  системи,  тяжкі
вроджені  вади  розвитку,  рідкісні  орфанні  захворювання,  онкологічні,  онкогематологічні
захворювання,  дитячий  церебральний  параліч,  тяжкі  психічні  розлади,  цукровий  діабет  I
типу  (інсулінозалежні),  гострі  або  хронічні  захворювання  нирок  IV  ступеня,  дітьми,  які
отримали  тяжку  травму,  потребують  трансплантації  органа,  потребують  паліативної
допомоги - всі соціальні послуги;

б)  отримувачам соціальних послуг,  крім зазначених у підпункті  а),  середньомісячний
сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії
осіб, - всі соціальні послуги.

2)  з  установленням  диференційованої  плати  якщо,  середньомісячний  сукупний  дохід
отримувача  соціальних  послуг  перевищує  два  прожиткові  мінімуми,  але  не  перевищує
чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;



3) на  платній  основі  за  рахунок отримувача  соціальних  послуг  або третіх  осіб,  якщо
середньомісячний  сукупний  дохід  отримувача  соціальних  послуг  перевищує  чотири
прожиткові  мінімуми  для  відповідної  категорії  осіб  або  отримувачу  соціальних  послуг
будуть  надаватися  послуги  понад  обсяги,  визначені  державним  стандартом  соціальних
послуг.

2.3.  В  окремих  випадках  Комісія  має  право  приймати  рішення  стосовно  надання
соціальних  послуг  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  іншим  категоріям  осіб  та
приймати рішення про звільнення особи від плати за соціальні послуги. 

2.4. Комісія може розглядати та приймати рішення  про надання соціальних послуг
стосовно:
       -  осіб, визначених частиною п’ятою статті 21 Закону України “Про соціальні послуги”:

1) батьків, які не виконують батьківських обов’язків;

2)  осіб,  які  вчинили  насильство  за  ознакою  статі,  домашнє  насильство  чи  жорстоке
поводження з дітьми;

3) осіб, до яких застосовуються заходи пробації відповідно до закону;

4) осіб, яких судом направлено на проходження програми для кривдників;

5) в інших випадках, передбачених законом;

       -  сімей,  у  яких  порушуються права  дитини,  в  тому числі  тих,  у  яких  батьки  не
виконують  батьківських  обов’язків  або  поновлені  в  батьківських  правах  на  підставі
рекомендацій, поданих за результатами розгляду матеріалів про стан сім’ї, яка перебуває у
складних життєвих обставинах, комісією з питань захисту прав дитини;
        -  надання соціальних послуг екстрено (кризово)  у зв’язку із  загрозою життю чи
здоров’ю особи або отримання повідомлення від суб’єкта про необхідність надання таких
послуг.

 -  інших  категорій  осіб,  що  потребують  соціальні  послуги  з  інформування,
консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а
також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).

3. Організація роботи комісії.

 3.1.  Основною  організаційною  формою  діяльності  комісії  є  її  засідання,  які

проводяться кожних 10 днів, а у разі потреби частіше.

Засідання комісії  є правочинними,  якщо на ньому присутні  не менш як дві третини

загальної кількості її членів.

 3.2. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

 3.3. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів

членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос

голови комісії.

  3.4.   Окрема  думка  члена  комісії,  який  голосував  проти  прийняття  рішення,

викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

 3.5.  Голова,  його заступник,  секретар та члени комісії  беруть участь у її  роботі  на

громадських засадах.
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 3.6.  Організаційне  забезпечення  діяльності  комісії  здійснюється  відділом  охорони

здоров’я та соціального захисту міської ради.

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              О.А.Присяжнюк


