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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 01 

 12.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про затвердження положення про роботу 

комісії з питань прийняття рішення 

щодо надання/відмови в соціальних послугах 

 

 Керуючись  пунктом 1 статті 52, пунктом 6 статті 59, статтею 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальні 

послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 587 “Про 

організацію надання соціальних послуг”, з метою визначення потреб населення та 

надання їм якісних соціальних послуг, заслухавши інформацію начальника відділу 

соціального захисту населення та надання муніципальних послуг Глиненко Л.М.,  

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

 

1. Затвердити склад комісії з питань прийняття рішення щодо надання/відмови 

в соціальних послугах  (додаток 1 додається). 

2. Затвердити Положення про комісію з питань прийняття рішення щодо 

надання/відмови в соціальних послугах (додаток 2 додається). 

3. Комісії затвердженій п. 1. даного рішення в своїй роботі керуватися Законом 

України «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 р. № 587 “Про організацію надання соціальних послуг”  та 

Положенням про комісію з питань прийняття рішення щодо надання/відмови 

в соціальних послугах»,  затвердженим п. 2 даного рішення.  

4. Рішення виконавчого комітету № 14 від 27.01.2021 року «Про затвердження 

положення про роботу комісії з обстеження матеріально – побутових умов 

проживання осіб, які потребують соціального обслуговування вдома» 

вважати таким, що втратило чинність.   

 

 

 

      Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ  

 
Оприлюднено 13.01.2022 року 
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        Додаток 1 до рішення 

         виконавчого комітету 

             № 01 від 12.01.2022 року 

 

Склад комісії  

 з  питань прийняття рішення щодо надання/відмови  в соціальних послугах 

 

Голова комісії – Бідненко С.М. – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету;  

 

Заступник голови комісії  –  Глиненко Л.М. – начальник відділу соціального  

захисту населення та надання муніципальних послуг; 

 

Члени комісії: 

                            Гресь Є.В. – головний спеціаліст відділу соціального  захисту 

населення та надання муніципальних послуг; 

   Іванченко Т. О. - спеціаліст ІІ категорії відділу соціального  

захисту населення та надання муніципальних послуг; 

   Міщенко Н. М. - директор КУ «ЦНСП» Стапанівської селищної 

ради (за згодою); 

                             Луценко О.О.- фахівець із соціальної допомоги вдома КУ 

«ЦНСП» Стапанівської селищної ради (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                              Світлана БІДНЕНКО 
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         Додаток 1 до рішення 

          виконавчого комітету 

                    № 01 від 12.01.2022 року 

ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію з питань прийняття рішення щодо надання/відмови  в 

соціальних послугах 

 1. Загальні положення  

1) Комісія з питань прийняття рішення щодо надання/відмови  в соціальних 

послугах (далі - Комісія) створюється з метою вирішення питання, визначеного 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 “Про організацію 

надання соціальних послуг”, щодо прийняття рішення про надання/відмову в 

наданні соціальних послуг,  а також в окремих випадках прийняття рішення про 

звільнення особи, чи окремої категорії громадян, ніж зазначених ч. 2 ст. 28 Закону 

України “Про соціальні послуги”, від плати за соціальні послуги  

2) Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

постановами Кабінету міністрів України, указами та розпорядженнями Президента 

України, іншими нормативно-правовими документами, та також цим Положенням. 

2. Склад комісії 

1) Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Миколаївської 

сільської ради. До складу Комісії включаються керуючий справами виконавчого 

комітету, начальник відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг, спеціалісти даного відділу, фахівець  із соціальної 

допомоги вдома відділення соціальної допомоги вдома КУ «ЦНСП» Степанівської 

селищної ради.   

2) За згодою до складу Комісії можуть залучатися медичні працівники та депутати 

сільської ради. 

 3) Очолює Комісію керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.  

3.Основні завдання та права комісії 

1) Комісія розглядає заяви та:  

- приймає рішення щодо надання/відмову в наданні соціальних послуг; 

-приймає рішення щодо надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних 

послуг та/або іншим категоріям осіб, ніж передбачено ч. 2 ст. 28 Закону України 

«Про соціальні послуги», що надаються відділенням соціальної допомоги вдома 

КУ «ЦНСП» Степанівської селищної ради  

2) За результатами розгляду заяв щодо звільнення від оплати за надання соціальних 

послуг Комісією виноситься рішення -  пропозиція на розгляд та затвердження 

виконавчого комітету: 
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 - про звільнення особи від плати за надання соціальних послуг у межах поточного 

бюджетного року;  

- про відмову у звільненні від плати за надання соціальних послуг;  

- про необхідність з`ясування додаткових обставин.  

3) У випадку прийняття рішення виконавчим комітетом про звільнення від плати 

за надання соціальних послуг, видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг 

громадянам проводяться за рахунок місцевого бюджету. 

 4) Комісія має право: 

 - робити запити та отримувати у встановленому порядку від місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, а також громадян інформацію, необхідну для виконання покладених 

на неї завдань;  

- залучати у встановленому порядку до участі у своїй роботі представників 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, а також громадян для одержання більш 

детальної інформації для об’єктивного вирішення питання.  

4. Організація діяльності Комісії 

1) Організаційною формою роботи комісії є її засідання, що проводяться за 

необхідністю.  

2) Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш, як половина її 

членів. 

 3) Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності чи неможливості 

здійснення ним цієї функції – заступник голови (заступник голови комісії).  

4) У межах своєї компетенції голова комісії: 

 - затверджує план проведення засідання;  

- проводить засідання комісії;  

- організує обговорення заяв та інших питань щодо роботи комісії; 

 - виносить на голосування пропозиції, які надійшли від присутніх членів комісії.  

5) На засіданні Комісії ведеться протокол, який підписується головою Комісії або 

особою, яка виконує на засіданні його обов’язки, та секретарем.  

6. На розгляд Комісії подаються наступні документи:  

- письмова заява про надання соціальних послуг, за формою, затвердженою 

наказом Мінсоцполітики від 16.11.2020 № 769; 
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- письмова заява громадянина про звільнення від плати за надання соціальних 

послуг, або надання додаткових послуг на ім’я голови комісії (за потреби);  

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, 

яка потребує надання соціальних послуг;  

- копія довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії за формою, 

затвердженою МОЗ України (для осіб з інвалідністю);  

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого 

в установленому МОЗ України порядку (для дитини з інвалідністю);  

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження 

нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, 

онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, 

тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або 

хронічне захворювання нирок IV ступеня; про те, що дитина отримала тяжку 

травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої 

лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за 

наявності);  

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній 

допомозі (у разі потреби);  

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, 

дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного 

вихователя (за наявності); 

 - копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання 

недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних 

осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);  

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або 

піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності); 

 - документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та 

піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);  

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка 

потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);  

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);  

- акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;  

- довідка про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення 

за наданням соціальних послуг (за потреби);  

-  декларацію про доходи; 
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- інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склалися в 

громадянина (його сім’ї) і мають значення для внесення рішення про звільнення від 

плати за надання соціальних послуг.  

7) Рішення приймається на засіданні комісії шляхом прямого голосування. Голова 

комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення голоси членів комісії 

розділилися порівну. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало понад 50 % членів комісії, присутніх на засіданні, та оформлюється 

протоколом.  

8) Член комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою 

окрему думку, що додається до протоколу засідання.  

9) Витяг з протоколу засідання комісії надається надавачу послуг. Заява 

громадянина та інші документи, які розглядались комісією, залучаються до 

особової справи заявника.  

  

 

Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету                                                             Світлана БІДНЕНКО  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 02 

 12.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про прийняття рішення щодо надання 

 соціальних послуг громадянам  

     за рахунок бюджетних коштів 

 

 Керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 7 статті 28 Закону України «Про соціальні 

послуги», статтями 4, 21 постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2020 р. № 

587 “Про організацію надання соціальних послуг”, беручи до уваги протокол № 01 

від 10.01.2022 року комісії з обстеження  матеріально-побутових умов проживання 

осіб, відповідно до якого комісією були розглянуті  заяви про надання соціальних 

послуг, подані до відділу соціального захисту населення та надання муніципальних 

послуг, відповідно до результату оцінювання потреб осіб у соціальних послугах, з 

метою забезпечення доступності соціальних послуг особам/сім’ям, які 

перебувають в складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик 

потрапляння в такі обставини, організації надання їм соціальних послуг відповідно 

до потреб, виконавчий комітет сільської ради   

вирішив: 

1. Прийняти рішення про надання послуги догляду вдома, представництва 

інтересів, консультування, натуральної допомоги жителям Миколаївської сільської 

територіальної громади за рахунок бюджетних коштів, згідно додатку 1. 

2. Начальнику відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг Глиненко Л.М. підготувати відповідні рішення про надання 

соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів відносно осіб, зазначених в п. 1 

даного рішення. 

 

 

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ  

 
 

 
Оприлюднено 13.01.2022 року 
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Додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

 № 02 від 12.01.2021 року 

 

 

Список осіб, мешканців Миколаївської сільської територіальної громади,  

які звільнені від оплати за надані соціальні послуги 

 

1.  08.04.1939 року народження,  одинокої особи похилого віку, дитини війни, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 4326,73 грн.; 

2. 04.01.1935 року народження, одиноко проживаючої особи похилого віку, 

ветерана праці, дитини війни, середньомісячний сукупний дохід на одного члена 

сім’ї складає 7785,20 грн; 

3.  20.02.1936 року народження, одинокої особи похилого віку, ветерана праці, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 5401,31 грн.; 

4. 07.11.1952 року народження, одинокої особи похилого віку, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 7028,44 грн; 

5. 01.01.1939 року народження,  одинокої особи похилого віку, дитини війни, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 6222,58 грн.; 

6., 17.09.1934 року народження, одинокої особи похилого віку, дитини війни, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 4628,80 грн.; 

7. 06.04.1939 року народження, одиноко проживаючої особи похилого віку, 

дитини війни, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 

7787,94 грн.; 

8., 20.12.1947 року народження, одинокої особи похилого віку, ветерана праці, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 5718,58 грн.; 

9., 23.03.1952 року народження, одинокої особи похилого віку, ветерана праці, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 4255,64 грн.; 

10. 25.08.1941 року народження, одинокої особи похилого віку, ветерана 

праці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 31687,55 грн 

(дохід від продажу земельної частки (паю); 

11. 31.10.1935 року народження, одинокої особи похилого віку, ветерана 

праці, дитини війни, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї 

складає 5295,79 грн ; 

12. 15.03.1938 року народження, одиноко проживаючої особи похилого віку, 

дитини війни, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 

4221,44 грн; 

13. 12.09.1933 року народження, одиноко проживаючої особи похилого віку, 

особи з інвалідністю ІІ групи внаслідок воєнних дій, ветерана праці, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 12138,83 грн; 

14. 20.04.1939 року народження, одинокої особи похилого віку, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 5150,00 грн; 

15. 29.08.1937 року народження, одиноко проживаючої особи похилого віку, 

дитини війни, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 

4447,62 грн ; 
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16. 18.03.1949 року народження, одиноко проживаючої особи похилого віку, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 5121,75 грн ; 

17. 20.02.1932 року народження, одинокої особи похилого віку, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 5211,10 грн; 

18. 23.04.1936 року народження, одинокої особи похилого віку, сім’я 

загиблого ветерана війни середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї 

складає 9449,91 грн ; 

19. 19.02.1922 року народження, одинокої особи похилого віку, дитини війни, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 4680,99 грн; 

20. 12.12.1936 року народження, одиноко проживаючої особи похилого віку, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 4795,35 грн; 

21. 09.02.1935 року народження, одинока особи похилого віку, дитини війни, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 4857,28 грн; 

22. 15.11.1937 року народження, одинокої особи похилого віку, дитини війни, 

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї складає 4812,25 грн; 

 23 17.11.1954 року народження, одинокої особи похилого віку, особи з 

інвалідністю 3 групи, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї 

складає 4025,68 грн; 

 

 

 

Керуюча справами(секретар) 

виконавчого комітету                                                       Світлана БІДНЕНКО 
 

 

 

 
Оприлюднено 13.01.2022 року 


